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Τροπολογία 1149
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 12 μηνών στην περίπτωση των 
βοοειδών κρεατοπαραγωγής, και σε κάθε 
περίπτωση, για τουλάχιστον τα τρία 
τέταρτα της ζωής τους·

α) 12 μηνών στην περίπτωση των 
βοοειδών κρεατοπαραγωγής·

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να είναι εφικτή η εφαρμογή αυτών των διατάξεων, πρέπει να διαγραφεί και για τα βοοειδή 
κρεατοπαραγωγής - όπως έγινε για τα αιγοπρόβατα - η αναφορά στη διάρκεια ζωής τους.

Τροπολογία 1150
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 12 μηνών στην περίπτωση των 
βοοειδών κρεατοπαραγωγής, και σε κάθε 
περίπτωση, για τουλάχιστον τα τρία 
τέταρτα της ζωής τους·

α) 12 μηνών στην περίπτωση των 
βοοειδών κρεατοπαραγωγής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσθετη προδιαγραφή με την οποία απαιτείται τα ζώα να έχουν συμμορφωθεί με τους 
κανόνες βιολογικής παραγωγής για τουλάχιστον τα τρία τέταρτα της ζωής τους καθιστά 
δύσκολη την πώληση βιολογικού κρέατος από αγελάδες γαλακτοπαραγωγής που έχουν υποστεί 
μετατροπή. Η προδιαγραφή ούτως ή άλλως δεν θα εφαρμοστεί ποτέ σε όλες τις περιπτώσεις. 
Ακόμη και οι πολύ μεγάλης ηλικίας αγελάδες μπορούν να μετατραπούν σε διάστημα δύο ετών 
εάν συμβεί ταυτόχρονη μετατροπή εκτάσεων και ζώων. Επομένως, δεν υπάρχει λογική πίσω 
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από αυτόν τον διοικητικό φόρτο, και θα προτείνουμε μια απλούστευση και μια σαφή και ακριβή 
περίοδο μετατροπής. Δώδεκα μήνες μετατροπής θα πρέπει να επαρκούν για βοοειδή.

Τροπολογία 1151
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α), 
τα αρσενικά βοοειδή ηλικίας άνω του ενός 
έτους πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
βοσκότοπο ή σε υπαίθριο χώρο·

β) παρά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α), 
οι ταύροι ηλικίας άνω του ενός έτους 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπο ή 
σε υπαίθριο χώρο·

Or. en

Τροπολογία 1152
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε περίπτωση που τα βοοειδή και τα 
αιγοπρόβατα έχουν πρόσβαση σε 
βοσκότοπο κατά την περίοδο βοσκής και 
το σύστημα χειμερινής στέγασης παρέχει 
ελευθερία κινήσεων στα ζώα, επιτρέπεται 
η εξαίρεση από την υποχρέωση 
εξασφάλισης υπαίθριων χώρων για τα 
ζώα κατά τους χειμερινούς μήνες·

γ) τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα θα 
πρέπει να έχουν μόνιμη πρόσβαση σε 
υπαίθριους χώρους στη διάρκεια των 
χειμερινών μηνών, τουλάχιστον για λίγες 
ώρες την ημέρα, όποτε το επιτρέπουν οι 
συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 1153
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο σημείο 
1.4.2.2., τουλάχιστον το 90 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή·

δ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο σημείο 
1.4.2.2., τουλάχιστον το 60 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, εφόσον
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1154
Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο σημείο 
1.4.2.2., τουλάχιστον το 90 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή·

δ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο σημείο 
1.4.2.2., τουλάχιστον το 60 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1155
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο σημείο 
1.4.2.2., τουλάχιστον το 90 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 

δ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο σημείο 
1.4.2.2., τουλάχιστον το 60 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
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ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή·

ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής·

Or. es

Τροπολογία 1156
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο σημείο 
1.4.2.2., τουλάχιστον το 90 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή·

δ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο σημείο 
1.4.2.2., τουλάχιστον το 60 % των 
ζωοτροφών πρέπει να λαμβάνεται 
πρωτίστως από την ίδια την κτηνοτροφική 
μονάδα ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να 
παράγεται σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα βιολογικής παραγωγής στην 
ίδια περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 1157
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο σημείο 
1.4.2.2., τουλάχιστον το 90 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή·

δ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο σημείο 
1.4.2.2., τουλάχιστον το 60 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται 
πρωτίστως από την ίδια την κτηνοτροφική 
μονάδα ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να 
παράγεται σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα βιολογικής παραγωγής στην 
ίδια περιοχή·
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Or. en

Τροπολογία 1158
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα συστήματα εκτροφής των βοοειδών 
και των αιγοπροβάτων πρέπει να 
βασίζονται στη μέγιστη δυνατή χρήση 
βοσκής ανάλογα με τους διαθέσιμους 
βοσκότοπους στις διάφορες περιόδους του 
έτους. Τουλάχιστον 60 % της ξηράς 
ουσίας του ημερήσιου σιτηρέσιου των 
βοοειδών και των αιγοπροβάτων πρέπει 
να αποτελείται από χονδροαλεσμένη, 
νωπή ή αποξηραμένη ή ενσιρωμένη 
ζωοτροφή. Αυτό το ποσοστό μπορεί να 
μειωθεί σε 50 % για τα ζώα 
γαλακτοπαραγωγής για μέγιστη περίοδο 
τριών μηνών στην αρχή της 
γαλακτοπαραγωγής.

ε) τα συστήματα εκτροφής των βοοειδών 
και των αιγοπροβάτων πρέπει να 
βασίζονται στη μέγιστη δυνατή χρήση 
βοσκής ανάλογα με τους διαθέσιμους 
βοσκότοπους στις διάφορες περιόδους του 
έτους και μόνον όταν το επιτρέπουν οι 
συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 1159
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα συστήματα εκτροφής των βοοειδών 
και των αιγοπροβάτων πρέπει να 
βασίζονται στη μέγιστη δυνατή χρήση 
βοσκής ανάλογα με τους διαθέσιμους 
βοσκότοπους στις διάφορες περιόδους του 
έτους. Τουλάχιστον 60 % της ξηράς ουσίας 
του ημερήσιου σιτηρέσιου των βοοειδών 
και των αιγοπροβάτων πρέπει να 
αποτελείται από χονδροαλεσμένη, νωπή ή 

ε) τα συστήματα εκτροφής των βοοειδών 
και των αιγοπροβάτων πρέπει να 
βασίζονται στη μέγιστη δυνατή χρήση 
βοσκής ανάλογα με τους διαθέσιμους 
βοσκότοπους στις διάφορες περιόδους του 
έτους. Οι φυλές επιλέγονται βάσει της 
προσαρμοστικότητάς τους στις τοπικές 
συνθήκες βόσκησης και της 
καταλληλότητάς τους όσον αφορά άλλες 
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αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή. 
Αυτό το ποσοστό μπορεί να μειωθεί σε 50 
% για τα ζώα γαλακτοπαραγωγής για 
μέγιστη περίοδο τριών μηνών στην αρχή 
της γαλακτοπαραγωγής.

διατροφικές διατάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σε 
χονδροαλεσμένη, νωπή ή αποξηραμένη ή 
ενσιρωμένη ζωοτροφή. Τουλάχιστον 60 % 
της ξηράς ουσίας του ημερήσιου 
σιτηρέσιου των βοοειδών και των 
αιγοπροβάτων πρέπει να αποτελείται από 
χονδροαλεσμένη, νωπή ή αποξηραμένη ή 
ενσιρωμένη ζωοτροφή. Αυτό το ποσοστό 
μπορεί να μειωθεί σε 50 % για τα ζώα 
γαλακτοπαραγωγής για μέγιστη περίοδο 
τριών μηνών στην αρχή της 
γαλακτοπαραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 1160
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα συστήματα εκτροφής των βοοειδών 
και των αιγοπροβάτων πρέπει να 
βασίζονται στη μέγιστη δυνατή χρήση 
βοσκής ανάλογα με τους διαθέσιμους 
βοσκότοπους στις διάφορες περιόδους του 
έτους. Τουλάχιστον 60 % της ξηράς ουσίας 
του ημερήσιου σιτηρέσιου των βοοειδών 
και των αιγοπροβάτων πρέπει να 
αποτελείται από χονδροαλεσμένη, νωπή ή 
αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή. 
Αυτό το ποσοστό μπορεί να μειωθεί σε 50 
% για τα ζώα γαλακτοπαραγωγής για 
μέγιστη περίοδο τριών μηνών στην αρχή 
της γαλακτοπαραγωγής.

ε) τα συστήματα εκτροφής των βοοειδών 
και των αιγοπροβάτων πρέπει να 
βασίζονται στη μέγιστη δυνατή χρήση 
βοσκής ανάλογα με τους διαθέσιμους 
βοσκότοπους στις διάφορες περιόδους του 
έτους όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες. 
Τουλάχιστον 60 % της ξηράς ουσίας του 
ημερήσιου σιτηρέσιου των βοοειδών και 
των αιγοπροβάτων πρέπει να αποτελείται 
από χονδροαλεσμένη, νωπή ή 
αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή. 
Αυτό το ποσοστό μπορεί να μειωθεί σε 50 
% για τα ζώα γαλακτοπαραγωγής για 
μέγιστη περίοδο τριών μηνών στην αρχή 
της γαλακτοπαραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 1161
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Herbert Dorfmann



AM\1066371EL.doc 9/9 PE560.821v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) όλα τα θηλάζοντα βοοειδή και 
αιγοπρόβατα πρέπει να τρέφονται κατά 
προτίμηση με μητρικό γάλα για περίοδο 
τουλάχιστον τριών μηνών για τα βοοειδή 
και 45 ημερών για τα αιγοπρόβατα.

στ) όλα τα θηλάζοντα βοοειδή και 
αιγοπρόβατα πρέπει να τρέφονται κατά 
προτίμηση με μητρικό ή φυσικό γάλα για 
περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών για τα
βοοειδή και 45 ημερών για τα 
αιγοπρόβατα.

Or. de

Τροπολογία 1162
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η πρόσδεση των βοοειδών και των 
προβατοειδών απαγορεύεται σε όλα τα 
χρονικά διαστήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η 
βόσκηση. Εξαιρέσεις γίνονται μόνον για 
μεμονωμένα ζώα και για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, εφόσον συντρέχουν 
κτηνιατρικοί λόγοι.

Or. en

Τροπολογία 1163
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) όλες οι εγκαταστάσεις σταβλισμού 
παρέχουν μόνιμη πρόσβαση σε ανοιχτό 
χώρο για την άσκηση των ζώων.
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Or. en

Τροπολογία 1164
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.1.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α) 
του πρώτου εδαφίου του άρθρου 3 
παράγραφος 1 και του δεύτερου εδαφίου 
του άρθρου 3 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου70, 
απαγορεύεται η στέγαση των μόσχων σε 
ατομικούς χώρους μετά την ηλικία της 
μίας εβδομάδας εκτός εάν το 
υπαγορεύουν κτηνιατρικοί λόγοι για 
μεμονωμένα ζώα και για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα.

γ) παρά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α) 
του πρώτου εδαφίου του άρθρου 3 
παράγραφος 1 και του δεύτερου εδαφίου 
του άρθρου 3 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου70, 
απαγορεύεται οιαδήποτε μορφή 
μεμονωμένης στέγασης, 
περιλαμβανομένης της στέγασης των 
μόσχων σε ατομικούς χώρους, εκτός από 
τις περιπτώσεις που το υπαγορεύουν 
κτηνιατρικοί λόγοι για μεμονωμένα ζώα 
και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 
Εάν οι μόσχοι κρατούνται σε ατομικούς 
χώρους για κτηνιατρικούς λόγους, ο 
χώρος έχει συμπαγές πάτωμα και πρέπει 
να τους παρέχεται αχυροστρωμνή. Ο 
μόσχος θα πρέπει να είναι σε θέση να 
στρίβει εύκολα, να ξαπλώνει σε όλο του 
το μήκος (άνετα) και να έχει οπτική 
επαφή με άλλους μόσχους. Εάν δεν 
πραγματοποιείται εκτροφή κοντά στη 
μητέρα, η ομαδική διατήρηση νεαρών 
μόσχων επιτρέπεται μόνο μετά την ηλικία 
της μίας εβδομάδας.

__________________ __________________
70 Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση 
στοιχειωδών κανόνων για την προστασία 
των μόσχων (ΕΕ L 10 της 15.1.2009, σ. 7).

70 Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση 
στοιχειωδών κανόνων για την προστασία 
των μόσχων (ΕΕ L 10 της 15.1.2009, σ. 7).

Or. en
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Τροπολογία 1165
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα ιπποειδή πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε βοσκοτόπους για βοσκή όποτε το
επιτρέπουν οι συνθήκες·

α) τα ιπποειδή πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε βοσκοτόπους και βοσκή κατά τις 
εποχές του έτους που υπάρχει χλόη. Όλες 
τις άλλες εποχές, τα ιπποειδή πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε ακατέργαστη 
χορτονομή και υπαίθριες εγκαταστάσεις 
που επιτρέπουν τη φυσιολογική τους 
συμπεριφορά·

Or. en

Τροπολογία 1166
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε περίπτωση που τα ιπποειδή έχουν 
πρόσβαση σε βοσκότοπο κατά την 
περίοδο βοσκής και το σύστημα 
χειμερινής στέγασης παρέχει ελευθερία 
κινήσεων στα ζώα, επιτρέπεται η 
εξαίρεση από την υποχρέωση 
εξασφάλισης υπαίθριων χώρων για τα 
ζώα κατά τους χειμερινούς μήνες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1167
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο 
σημείο 1.4.2.2., τουλάχιστον το 90 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή·

γ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο 
σημείο 1.4.2.2., τουλάχιστον το 60 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, εφόσον
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1168
Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο 
σημείο 1.4.2.2., τουλάχιστον το 90 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή·

γ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο 
σημείο 1.4.2.2., τουλάχιστον το 60 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1169
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο σημείο 
1.4.2.2., τουλάχιστον το 90 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 

γ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο σημείο 
1.4.2.2., τουλάχιστον το 60 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
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ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή·

ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής·

Or. es

Τροπολογία 1170
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο 
σημείο 1.4.2.2., τουλάχιστον το 90 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή·

γ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο 
σημείο 1.4.2.2., τουλάχιστον το 60 % των 
ζωοτροφών πρέπει να λαμβάνεται 
πρωτίστως από την ίδια την κτηνοτροφική 
μονάδα ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να 
παράγεται σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα βιολογικής παραγωγής στην 
ίδια περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 1171
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο 
σημείο 1.4.2.2., τουλάχιστον το 90 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε 
συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 
βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή·

γ) εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 
διαχείμασης που αναφέρεται στο σημείο 
1.4.2.2., τουλάχιστον το 60 % των 
ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται 
πρωτίστως από την ίδια την κτηνοτροφική 
μονάδα ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να 
παράγεται σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα βιολογικής παραγωγής στην 
ίδια περιοχή·
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Or. en

Τροπολογία 1172
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα συστήματα εκτροφής των ιπποειδών 
πρέπει να βασίζονται στη μέγιστη δυνατή 
χρήση βοσκής ανάλογα με τους 
διαθέσιμους βοσκότοπους στις διάφορες 
περιόδους του έτους. Τουλάχιστον 60 % 
της ξηράς ουσίας του ημερήσιου 
σιτηρέσιου των ιπποειδών πρέπει να 
αποτελείται από χονδροαλεσμένη, νωπή ή 
αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή·

δ) τα συστήματα εκτροφής των ιπποειδών 
πρέπει να βασίζονται στη μέγιστη δυνατή 
χρήση βοσκής ανάλογα με τους 
διαθέσιμους βοσκότοπους στις διάφορες 
περιόδους του έτους. Όταν δεν είναι 
εφικτά τα υψηλότερα ποσοστά 
χονδροαλεσμένης ζωοτροφής, ισχύουν οι 
ακόλουθοι ελάχιστοι κανόνες, ενώ 
παράλληλα τηρούνται οι απαιτήσεις των 
φυλών όσον αφορά τη διατροφή, την 
υγεία και την καλή διαβίωση:
Τουλάχιστον 60 % της ξηράς ουσίας του 
ημερήσιου σιτηρέσιου των ιπποειδών 
πρέπει να αποτελείται από 
χονδροαλεσμένη, νωπή ή αποξηραμένη ή 
ενσιρωμένη ζωοτροφή·

Or. en

Τροπολογία 1173
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα θηλάζοντα ιπποειδή τρέφονται κατά 
προτίμηση με μητρικό γάλα, για ένα 
ελάχιστο χρονικό διάστημα τριών μηνών.

ε) τα θηλάζοντα ιπποειδή τρέφονται κατά 
προτίμηση με μητρικό γάλα, μέσω 
θηλασμού από τη μητέρα μέχρι την 
έναρξη της φυσικής περιόδου 
απογαλακτισμού·

Or. en
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Τροπολογία 1174
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.2.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το δάπεδο των χώρων στέγασης των 
ιπποειδών πρέπει να είναι ομαλό αλλά όχι 
ολισθηρό. Το μισό τουλάχιστον εμβαδόν 
του δαπέδου, όπως ορίζεται στον πίνακα 
για το ελάχιστο εμβαδόν για ιπποειδή που 
παρατίθεται στο σημείο 2.2.4., πρέπει να 
είναι συμπαγές, δηλαδή όχι υπό μορφή 
γρίλιας ή δικτυωτού.

α) το δάπεδο των χώρων στέγασης των 
ιπποειδών πρέπει να είναι ομαλό αλλά όχι 
ολισθηρό. Ολόκληρο το εμβαδόν του 
δαπέδου, όπως ορίζεται στον πίνακα για το 
ελάχιστο εμβαδόν για ιπποειδή που 
παρατίθεται στο σημείο 2.2.4., πρέπει να 
είναι συμπαγές, δηλαδή όχι υπό μορφή 
γρίλιας ή δικτυωτού.

Or. en

Τροπολογία 1175
José Bové

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2 α. Παραγωγή κουνελιών

i) Ως προς τον δείκτη πυκνότητας, πρέπει 
να πληρούνται οι κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Κλειστοί χώροι:

- Μητέρες κουνέλια και τα μικρά τους: 
0,4 τ.μ.

- Αρσενικά και κυοφορούντα θηλυκά 
κουνέλια: 0,3 τ.μ.

- Κουνέλια προς πάχυνση: 0,15 τ.μ.

Υπαίθριοι χώροι (μετακινούμενοι 
κλωβοί):

- Μητέρες κουνέλια και τα μικρά τους: 
2,4 τ.μ.
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- Αρσενικά και κυοφορούντα θηλυκά 
κουνέλια: 2 τ.μ.

- Κουνέλια προς πάχυνση: 0,4 τ.μ.

ii) Μετατροπή των κουνελιών που 
προορίζονται για αναπαραγωγή:

Σε περίπτωση εισαγωγής αρσενικών και 
θηλυκών κουνελιών μη βιολογικής 
προέλευσης, τα εν λόγω ζώα υπόκεινται 
σε περίοδο μετατροπής ελάχιστης 
διάρκειας τριών μηνών, κατά τη διάρκεια 
της οποίας τηρούνται οι κανόνες της 
παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων.

iii) Αναπαραγωγή:

Η ελάχιστη ηλικία των αναπαραγωγικών 
ζώων κατά την πρώτη γέννα είναι 16 
εβδομάδες. Ο αριθμός των νεογνών ανά 
θηλυκό ζώο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 
ανά έτος.

Or. fr

Τροπολογία 1176
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2. 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2a. Εκτροφή κουνελιών

2.7.1. Μετατροπή

Τα κουνέλια και τα προϊόντα τους 
μπορούν να θεωρούνται βιολογικά μετά 
την τήρηση της περιόδου μετατροπής 
τουλάχιστον 3 εβδομάδων.

2.7.2. Ειδικές συνθήκες στέγασης και 
πυκνότητα των ζώων

Όσον αφορά τις συνθήκες στέγασης και 
την πυκνότητα των ζώων, ισχύουν οι 
ακόλουθοι κανόνες:

α) Πρέπει πάντα να υπάρχει διαθέσιμη 
χορτονομή για τα κουνέλια, εξαιρουμένης 
της περιόδου βλάστησης, όπου πρέπει να 
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διατίθεται πράσινη ζωοτροφή·

β) Εκτός από τη ζωοτροφή που 
αναφέρεται στην προηγούμενη 
παράγραφο, πρέπει να υπάρχουν πάντοτε 
διαθέσιμα για τα κουνέλια κλαδιά με 
φλοιό για ροκάνισμα·

γ) Ο αριθμός των ζώων στον χώρο 
στέγασης δεν πρέπει να υπερβαίνει:

i) ζώα από τον απογαλακτισμό έως και 
την ηλικία των οκτώ εβδομάδων: τα 8 
ζώα ανά m2 της εσωτερικής επιφάνειας 
του χώρου στέγασης·

ii) ζώα ηλικίας μεγαλύτερης των οκτώ 
εβδομάδων: τα 6 ζώα ανά m2 της 
εσωτερικής επιφάνειας του χώρου 
στέγασης·

δ) Η εσωτερική επιφάνεια του χώρου 
στέγασης πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή 
και να ρυθμίζεται ως χώρος ανάπαυσης 
με στρώμνη. Τα δάπεδα υπό μορφή 
γρίλιας επιτρέπεται να καλύπτουν έως και 
το 50% της εσωτερικής επιφάνειας του 
χώρου στέγασης, το οποίο πρέπει να είναι 
καλυμμένο με στρώμνη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου·

ε) Συνιστάται η πολυεπίπεδη διάρθρωση 
των χωριστών μονάδων διαβίωσης εντός 
του χώρου στέγασης. Εάν οι χωριστές 
μονάδες διαβίωσης εντός του χώρου 
στέγασης έχουν πολυεπίπεδη διάρθρωση, 
οι υψηλότερες περιοχές δεν 
προσμετρώνται στο μέγεθος της 
εσωτερικής επιφάνειας του χώρου 
στέγασης. Οι υψηλότερες περιοχές πρέπει
να είναι κατασκευασμένες από στερεό 
υλικό ή υλικό που είναι μόνιμα καλυμμένο 
με στρώμνη·

στ) Τα ζώα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
υπαίθριους χώρους. Εάν τα ζώα δεν 
έχουν πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο, 
πρέπει να τους παρέχεται ένα προαύλιο το 
οποίο μπορεί να είναι σκεπαστό. Το 
προαύλιο πρέπει να είναι ασφαλές και 
εύκολο στον καθαρισμό·

ζ) Η ελάχιστη έκταση του εξωτερικού 
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χώρου είναι 0,125 m2 ανά ζώο ή 8 ζώα 
ανά m2·

η) Τα ζώα πρέπει να εκτρέφονται σε 
ομάδες μέχρι ηλικίας έξι μηνών·

Η εκτροφή μεμονωμένων ζώων χωριστά 
δεν επιτρέπεται, εκτός εάν αυτό γίνεται 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα και 
υφίσταται σοβαρός λόγος, όπως πρόληψη 
ασθένειας ή κτηνιατρική αγωγή, ή κατά 
τη διάρκεια του τοκετού και του 
θηλασμού, καθώς και για την τοποθέτηση 
ενός ζώου αναπαραγωγής.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές ζητούν ολοένα και περισσότερο βιολογικά προϊόντα από άγρια θηράματα και 
κουνέλια. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να θεσπιστούν επίσης, σε επίπεδο ΕΕ, ενιαίοι κανόνες 
για την εκτροφή του ευρωπαϊκού ελαφιού, του αγρινού, του πλατωνιού και των κουνελιών

Τροπολογία 1177
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3. [...] διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Μέχρι την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1α (νέα) για τη 
βιολογική χοιροτροφία και πτηνοτροφία θα πρέπει να ισχύουν οι σημερινοί κανόνες των 
κανονισμών 834/2007 και 889/2008.

Τροπολογία 1178
Anna Maria Corazza Bildt
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 40 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, εφόσον αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται σε συνεργασία 
με άλλα αγροκτήματα ή επιχειρήσεις 
ζωοτροφών βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1179
Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 40 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται σε συνεργασία 
με άλλα αγροκτήματα ή επιχειρήσεις 
ζωοτροφών βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1180
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 

α) τουλάχιστον το 40 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
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περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής· πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα των 
ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών.

Μέσω εκτελεστικής πράξης, η Επιτροπή 
εισάγει τη δυνατότητα να λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιαιτερότητες των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των ιδιαίτερα απομακρυσμένων 
περιφερειών που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα εφοδιασμού από κοντινές περιοχές.

Τροπολογία 1181
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 40 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής· πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα των 
ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών·

Or. fr

Τροπολογία 1182
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α



AM\1066371EL.doc 21/21 PE560.821v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 20 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται σε συνεργασία 
με άλλα αγροκτήματα ή επιχειρήσεις 
ζωοτροφών βιολογικής παραγωγής·

Or. es

Τροπολογία 1183
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 20 % των ζωοτροφών 
πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται στην 
ίδια περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1184
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 

α) τουλάχιστον το 20 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται πρωτίστως από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται στην 
ίδια περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
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βιολογικής παραγωγής· βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1185
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 20 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1186
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 20 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1187
Annie Schreijer-Pierik
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 20 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1188
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 20 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1189
Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) καθαρό και φρέσκο νερό πρέπει 
πάντοτε να είναι διαθέσιμο σε επαρκείς 
ποσότητες
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Or. en

Τροπολογία 1190
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
βασικές διατροφικές ανάγκες των χοίρων 
βιολογικής εκτροφής, ιδίως για τις 
βασικές πρωτεΐνες και τα αμινοξέα, και 
εφόσον ο γεωργός δεν είναι σε θέση να 
προμηθευθεί πρώτες ύλες πλούσιες σε 
πρωτεΐνες που προέρχονται αποκλειστικά 
από τη βιολογική παραγωγή για τη 
διατροφή των ζώων, επιτρέπεται η χρήση 
περιορισμένου ποσοστού πρώτων υλών 
πλούσιων σε πρωτεΐνες μη βιολογικής 
προέλευσης, για τους χοίρους και τα 
πουλερικά.

Για τη διατροφή αυτών των ειδών, το 
μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό πρώτων 
υλών πλούσιων σε πρωτεΐνες μη 
βιολογικής προέλευσης ανά περίοδο 12 
μηνών δεν υπερβαίνει το 5%.

Οι αριθμητικές τιμές υπολογίζονται 
ετησίως ως ποσοστό ξηράς ουσίας των 
ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης.

Or. fr

Τροπολογία 1191
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι θηλυκοί χοίροι πρέπει να γ) οι θηλυκοί χοίροι πρέπει να 
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διατηρούνται σε ομάδες, εκτός από τα 
τελευταία στάδια της κυήσεως και κατά 
την περίοδο του θηλασμού·

διατηρούνται σε ομάδες, εκτός από τα 
τελευταία στάδια της κυήσεως και κατά 
την περίοδο του θηλασμού, στη διάρκεια 
των οποίων είναι ελεύθεροι να κινούνται 
στον χώρο τους και παραμένουν δεμένοι 
μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα όταν 
είναι απολύτως επιβεβλημένο. Με την 
επιφύλαξη πρόσθετων απαιτήσεων για το 
άχυρο, λίγες ημέρες πριν από την 
αναμενόμενη γέννα, στους θηλυκούς 
χοίρους παρέχεται επαρκής ποσότητα 
άχυρου ή άλλου κατάλληλου φυσικού 
υλικού ώστε να μπορέσουν να επιδοθούν 
σε φωλεοδομική συμπεριφορά.

Or. en

Τροπολογία 1192
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οι χώροι άσκησης πρέπει να επιτρέπουν 
στους χοίρους να κοπρίζουν και να 
σκάβουν με το ρύγχος τους. Για να έχουν 
τη δυνατότητα τα ζώα να σκάβουν με το 
ρύγχος τους, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται διάφορα υποστρώματα.

ε) οι χώροι άσκησης πρέπει να επιτρέπουν 
στους χοίρους να κοπρίζουν και να 
δραστηριοποιούνται. Για να έχουν τη 
δυνατότητα τα ζώα να 
δραστηριοποιούνται, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χοίροι θα πρέπει να έχουν τα μέσα αυτά στους χώρους άσκησης, αλλά το υλικό για να 
σκάβουν με το ρύγχος τους παρουσιάζει δυσκολία στον χειρισμό λόγω της καθίζησης και της 
αποστράγγισης της κοπριάς. Τα μέσα για να σκάβουν με το ρύγχος τους μπορούν να παρέχονται 
μέσα στο χώρο σταβλισμού, ενώ άλλα μέσα μπορούν να παρέχονται έξω από αυτόν για τη 
δραστηριοποίηση των χοίρων.

Τροπολογία 1193
Anja Hazekamp, Stefan Eck
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – τμήμα 2 – μέρος 2 – σημείο 2.3 – σημείο 2.3.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο 
ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οι χώροι άσκησης πρέπει να επιτρέπουν 
στους χοίρους να κοπρίζουν και να 
σκάβουν με το ρύγχος τους. Για να έχουν 
τη δυνατότητα τα ζώα να σκάβουν με το 
ρύγχος τους, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται διάφορα υποστρώματα.

ε) οι χώροι άσκησης πρέπει να επιτρέπουν 
στους χοίρους να κοπρίζουν και να 
σκάβουν με το ρύγχος τους. Για να έχουν 
τη δυνατότητα τα ζώα να σκάβουν με το 
ρύγχος τους, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται πρόσθετα υλικά για 
απασχόληση, αλλά απαιτείται η 
πρόσβαση σε έδαφος και άχυρο για να 
σκάβουν.

Or. en

Τροπολογία 1194
Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.4 – παράγραφος 2 - πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 
στέγασης των χοίρων ισχύουν τα κάτωθι:

Κλειστοί χώροι
(καθαρό εμβαδόν διαθέσιμο για τα ζώα)

Υπαίθριοι χώροι
(χώροι άσκησης, χωρίς τους 
βοσκοτόπους)

Ελάχιστο βάρος 
ζώντος ζώου (kg)

τ.μ./κεφαλή τ.μ./κεφαλή

Χοιρομητέρες με χοιρίδια 
ηλικίας έως 40 ημερών

7,5 ανά χοιρομητέρα 2,5

Χοίροι πάχυνσης μέχρι 50 0,8 0,6
μέχρι 85 1,1 0,8
μέχρι 110 1,3 1

Χοιρίδια άνω των 40 
ημερών και μέχρι 
30 kg

0,6 0,4

Χοίροι αναπαραγωγής 2,5 ανά θηλυκό 1,9
6 ανά αρσενικό 8,0

Εάν οι χώροι στέγασης 
χρησιμοποιούνται για 
φυσική οχεία: 10 
τ.μ./αρσενικό χοίρο
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Τροπολογία
Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 

στέγασης των χοίρων ισχύουν τα κάτωθι:

Κλειστοί χώροι
(καθαρό εμβαδόν διαθέσιμο για τα ζώα)

Υπαίθριοι χώροι
(χώροι άσκησης, χωρίς τους 
βοσκοτόπους)

Ελάχιστο βάρος 
ζώντος ζώου (kg)

τ.μ./κεφαλή τ.μ./κεφαλή

Χοιρομητέρες με χοιρίδια 
ηλικίας έως 40 ημερών

7,5 ανά χοιρομητέρα 2,5

Χοίροι πάχυνσης μέχρι 50 0,8 0,6
μέχρι 85 1,1 0,8
μέχρι 110 1,3 1
Άνω των 110 1,5 1,2

Χοιρίδια άνω των 40 
ημερών και μέχρι 
30 kg

0,6 0,4

Χοίροι αναπαραγωγής 2,5 ανά θηλυκό 1,9
6 ανά αρσενικό 8,0
Εάν οι χώροι στέγασης 
χρησιμοποιούνται για 
φυσική οχεία: 10 
τ.μ./αρσενικό χοίρο

Or. it

Τροπολογία 1195
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.4 – παράγραφος 2 - πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 
στέγασης των χοίρων ισχύουν τα κάτωθι:

Κλειστοί χώροι
(καθαρό εμβαδόν διαθέσιμο για τα ζώα)

Υπαίθριοι χώροι
(χώροι άσκησης, χωρίς τους 

βοσκοτόπους)
Ελάχιστο βάρος 

ζώντος ζώου (kg)
τ.μ./κεφαλή τ.μ./κεφαλή

Χοιρομητέρες με χοιρίδια 
ηλικίας έως 40 ημερών

7,5 ανά χοιρομητέρα 2,5

Χοίροι πάχυνσης μέχρι 50 0,8 0,6
μέχρι 85 1,1 0,8
μέχρι 110 1,3 1

Χοιρίδια άνω των 40 
ημερών και μέχρι 
30 kg

0,6 0,4

Χοίροι αναπαραγωγής 2,5 ανά θηλυκό 1,9
6 ανά αρσενικό 8,0
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Εάν οι χώροι στέγασης 
χρησιμοποιούνται για 
φυσική οχεία: 10 
τ.μ./αρσενικό χοίρο

Τροπολογία
Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 

στέγασης των χοίρων ισχύουν τα κάτωθι:

Κλειστοί χώροι
(καθαρό εμβαδόν διαθέσιμο για τα ζώα)

Υπαίθριοι χώροι
(χώροι άσκησης, χωρίς τους 

βοσκοτόπους)
Ελάχιστο βάρος 

ζώντος ζώου (kg)
τ.μ./κεφαλή τ.μ./κεφαλή

Χοιρομητέρες με χοιρίδια 
ηλικίας έως 40 ημερών

7,5 ανά χοιρομητέρα 2,5

Χοίροι πάχυνσης μέχρι 50 0,8 0,6
μέχρι 85 1,1 0,8
μέχρι 110 1,5 1,2

Χοιρίδια άνω των 40 
ημερών και μέχρι 
30 kg

0,6 0,4

Χοίροι αναπαραγωγής 2,5 ανά θηλυκό 1,9
6 ανά αρσενικό 8,0
Εάν οι χώροι στέγασης 
χρησιμοποιούνται για 
φυσική οχεία: 10 
τ.μ./αρσενικό χοίρο

Or. it

Τροπολογία 1196
Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.3.4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χοιρομητέρες με χοιρίδια ηλικίας έως 40 
ημερών: 0-21 ημέρες 6,0 m2, 22-40 
ημέρες 7,5 m2

Or. en

Τροπολογία 1197
Peter Jahr
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4. [...] διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Μέχρι την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1α (νέα) για τη 
βιολογική χοιροτροφία και πτηνοτροφία θα πρέπει να ισχύουν οι σημερινοί κανόνες των 
κανονισμών 834/2007 και 889/2008.

Τροπολογία 1198
Ulrike Müller

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4. [...] διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες των ισχυόντων κανονισμών 834/2007 και 889/2008 που αφορούν τα πουλερικά θα 
πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ (μέχρι την υποβολή έκθεσης για σύσταση τροποποίησης του 
άρθρου 35).

Τροπολογία 1199
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να θεωρηθούν τα πουλερικά και τα 
προϊόντα τους βιολογικά, πρέπει να έχουν 
εφαρμοστεί οι κανόνες παραγωγής που 

Για να θεωρηθούν τα πουλερικά και τα 
προϊόντα τους βιολογικά, πρέπει να έχουν 
εφαρμοστεί οι κανόνες παραγωγής που 
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καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για 
διάστημα τουλάχιστον:

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται 
με την προέλευση των πουλερικών, για 
διάστημα τουλάχιστον:

Or. en

Τροπολογία 1200
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Απαγορεύονται οι γραμμές ταχείας 
ανάπτυξης πουλερικών.

Or. en

Τροπολογία 1201
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πουλερικά πρέπει είτε να εκτρέφονται 
μέχρις ότου φτάσουν σε μια ελάχιστη 
ηλικία ή να προέρχονται από φυλές 
πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, όπως 
ορίζονται από την αρμόδια αρχή. Όταν ο 
παραγωγός δεν χρησιμοποιεί φυλές 
πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, η 
ελάχιστη ηλικία σφαγής είναι η 
ακόλουθη:

Τα πουλερικά κρεατοπαραγωγής πρέπει 
να προέρχονται από φυλές πουλερικών που 
είναι προσαρμοσμένες στην εκτροφή σε 
υπαίθριους χώρους και βραδείας 
ανάπτυξης, ήτοι με μέγιστο μέσο 
ημερήσιο ρυθμό ανάπτυξης 35γρμ/ημέρα 
για τα κοτόπουλα. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να ορίσουν αυστηρότερα 
κριτήρια για τη βραδεία ανάπτυξη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας και της ευημερίας των ζώων, είναι σημαντική η 
απαίτηση τα πουλερικά κρεατοπαραγωγής βιολογικής εκτροφής, και ιδίως τα κοτόπουλα 
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κρεατοπαραγωγής να προέρχονται από φυλές πουλερικών βραδείας ανάπτυξης. Πρόκειται για 
το βασικό κριτήριο που εγγυάται την ποιότητα του κρέατος καθώς και την αντοχή και την 
προσαρμογή των πουλερικών στην εκτροφή σε υπαίθριους χώρους. Οι εθνικοί ορισμοί των 
φυλών κοτόπουλων βραδείας ανάπτυξης διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Επιτροπής, κυμαίνονται από 25 έως 45γρμ/ημέρα. Απαιτείται συνεπώς μεγαλύτερη 
εναρμόνιση.

Τροπολογία 1202
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πουλερικά πρέπει είτε να εκτρέφονται 
μέχρις ότου φτάσουν σε μια ελάχιστη 
ηλικία ή να προέρχονται από φυλές 
πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, όπως 
ορίζονται από την αρμόδια αρχή. Όταν ο 
παραγωγός δεν χρησιμοποιεί φυλές 
πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, η 
ελάχιστη ηλικία σφαγής είναι η 
ακόλουθη:

Τα πουλερικά κρεατοπαραγωγής πρέπει 
να προέρχονται από φυλές πουλερικών που 
είναι προσαρμοσμένες στην εκτροφή σε 
υπαίθριους χώρους και βραδείας 
ανάπτυξης, ήτοι με μέγιστο μέσο 
ημερήσιο ρυθμό ανάπτυξης 35γρμ/ημέρα 
για τα κοτόπουλα. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να ορίσουν αυστηρότερα 
κριτήρια για τη βραδεία ανάπτυξη.

Or. fr

Τροπολογία 1203
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πουλερικά πρέπει είτε να εκτρέφονται 
μέχρις ότου φτάσουν σε μια ελάχιστη 
ηλικία ή να προέρχονται από φυλές 
πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, όπως 
ορίζονται από την αρμόδια αρχή. Όταν ο 
παραγωγός δεν χρησιμοποιεί φυλές 
πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, η
ελάχιστη ηλικία σφαγής είναι η ακόλουθη:

Τα πουλερικά πρέπει να προέρχονται από 
φυλές πουλερικών βραδείας ανάπτυξης 
που πληρούν τους καθορισμένους 
ρυθμούς περιορισμένης ημερήσιας 
ανάπτυξης που είναι συμβατοί με την 
ελάχιστη ηλικία εκτροφής για κάθε είδος.
Οι εν λόγω ρυθμοί ανάπτυξης ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Η ελάχιστη 
ηλικία σφαγής είναι η ακόλουθη:
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Or. en

Τροπολογία 1204
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πουλερικά πρέπει είτε να εκτρέφονται 
μέχρις ότου φτάσουν σε μια ελάχιστη 
ηλικία ή να προέρχονται από φυλές 
πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, όπως 
ορίζονται από την αρμόδια αρχή. Όταν ο 
παραγωγός δεν χρησιμοποιεί φυλές 
πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, η 
ελάχιστη ηλικία σφαγής είναι η ακόλουθη:

Τα πουλερικά πρέπει είτε να εκτρέφονται 
μέχρις ότου φτάσουν σε μια ελάχιστη 
ηλικία ή να προέρχονται από φυλές 
πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, όπως 
ορίζονται από την αρμόδια αρχή της 
Επιτροπής. Όταν ο παραγωγός δεν 
χρησιμοποιεί φυλές πουλερικών βραδείας 
ανάπτυξης, η ελάχιστη ηλικία σφαγής είναι 
η ακόλουθη:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των φυλών βραδείας ανάπτυξης θα πρέπει να διατηρηθεί από την Επιτροπή. Λόγω 
της εθνικής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στην 
πρακτική, που προκαλούν στρεβλώσεις της αγοράς. Οι εθνικοί ορισμοί των φυλών βραδείας 
ανάπτυξης, που υπολογίζονται βάσει του μέγιστου ρυθμού ημερήσιας ανάπτυξης, κυμαίνονται 
από 28 έως 50 g/ημέρα. Αυτό αντιστοιχεί σε διαφορά περίπου 34 ημερών στον χρόνο 
παραγωγής ενός κοτόπουλου.

Τροπολογία 1205
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 81 ημέρες για τα κοτόπουλα· α) 70 ημέρες για τα κοτόπουλα·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συνάδει με την πλειονότητα των ευρωπαϊκών πρακτικών, η προτεινόμενη 
ελάχιστη ηλικία για τα κοτόπουλα είναι 70 ημέρες και αντιστοιχεί στην ελάχιστη διάρκεια 
μετατροπής που ορίζεται στο σημείο 2.4.1 του παραρτήματος ΙΙ του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία 1206
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – τμήμα 2 – μέρος 2 – σημείο 2.4 – σημείο 2.4.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 
η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) 140 ημέρες για τις αρσενικές
γαλοπούλες και τις χήνες που 
προορίζονται για ψήσιμο (roasting geese)· 
και

η) 140 ημέρες για τους γάλους και τις 
γαλοπούλες καθώς και για τις χήνες που 
προορίζονται για ψήσιμο (roasting geese)
οι οποίες πωλούνται ολόκληρες· και

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη ελάχιστη ηλικία προέρχεται από το τρέχον παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 543/2008 σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για τις μεθόδους εκτροφής: βλέπε 
στοιχείο δ) «πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής», όπου διαχωρίζονται, όπως και 
στον παρόντα κανονισμό, οι ολόκληρες από τις τεμαχισμένες γαλοπούλες/γάλους.

Τροπολογία 1207
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) 140 ημέρες για τις αρσενικές
γαλοπούλες και τις χήνες που 
προορίζονται για ψήσιμο (roasting geese)· 
και

η) 140 ημέρες για τους γάλους και τις 
γαλοπούλες καθώς και για τις χήνες που 
προορίζονται για ψήσιμο (roasting geese), 
οι οποίες πωλούνται ολόκληρες·

Or. fr
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Τροπολογία 1208
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) 100 ημέρες για τις θηλυκές γαλοπούλες. θ) 98 ημέρες για τις θηλυκές γαλοπούλες 
που προορίζονται για τεμαχισμό και 126 
ημέρες για τους γάλους που προορίζονται 
για τεμαχισμό.

Or. fr

Τροπολογία 1209
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) 100 ημέρες για τις θηλυκές γαλοπούλες. θ) 98 ημέρες για τις θηλυκές γαλοπούλες 
που προορίζονται για τεμαχισμό·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη ελάχιστη ηλικία προέρχεται από το τρέχον παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 543/2008 σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για τις μεθόδους εκτροφής: βλέπε 
στοιχείο δ) «πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής», όπου διαχωρίζονται, όπως και 
στον παρόντα κανονισμό, οι ολόκληρες από τις τεμαχισμένες γαλοπούλες/γάλους.

Τροπολογία 1210
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) 126 ημέρες για τους γάλους που 
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προορίζονται για τεμαχισμό·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη ελάχιστη ηλικία προέρχεται από το τρέχον παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 543/2008 σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για τις μεθόδους εκτροφής: βλέπε 
στοιχείο δ) «πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής», όπου διαχωρίζονται, όπως και 
στον παρόντα κανονισμό, οι ολόκληρες από τις τεμαχισμένες γαλοπούλες/γάλους.

Τροπολογία 1211
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 2.4.2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι όρνιθες ωοπαραγωγής πρέπει να 
προέρχονται από φυλές πουλερικών που 
είναι προσαρμοσμένες στην εκτροφή σε 
υπαίθριους χώρους.

Or. fr

Τροπολογία 1212
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙI – σημείο 2.4.2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την πρώτη συγκρότηση, την 
ανανέωση ή την ανασύσταση σμήνους 
πουλερικών, όταν δεν υπάρχει επαρκής 
ποσότητα βιολογικά εκτρεφόμενων 
γονέων, επιτρέπεται η εισαγωγή 
πουλερικών μη βιολογικής εκτροφής σε 
μονάδα βιολογικής παραγωγής 
πουλερικών, υπό τον όρο ότι οι πουλάδες 
που προορίζονται για την παραγωγή 
αβγών και οι νεοσσοί που προορίζονται 
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για κρεατοπαραγωγή είναι ηλικίας 
μικρότερης των τριών ημερών·

Or. en

Τροπολογία 1213
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙI – σημείο 2.4.2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την πρώτη συγκρότηση, την 
ανανέωση ή την ανασύσταση σμήνους 
πουλερικών, όταν δεν υπάρχει επαρκής 
ποσότητα βιολογικά εκτρεφόμενων 
γονέων, επιτρέπεται η εισαγωγή 
πουλερικών μη βιολογικής εκτροφής σε 
μονάδα βιολογικής παραγωγής 
πουλερικών, υπό τον όρο ότι οι πουλάδες 
που προορίζονται για την παραγωγή 
αβγών και οι νεοσσοί που προορίζονται 
για κρεατοπαραγωγή είναι ηλικίας 
μικρότερης των τριών ημερών·

Or. en

Τροπολογία 1214
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 40 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, εφόσον αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται σε συνεργασία 
με άλλα αγροκτήματα ή επιχειρήσεις 
ζωοτροφών βιολογικής παραγωγής·
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Or. en

Τροπολογία 1215
Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 40 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται σε συνεργασία 
με άλλα αγροκτήματα ή επιχειρήσεις 
ζωοτροφών βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1216
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 20 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται σε συνεργασία 
με άλλα αγροκτήματα ή επιχειρήσεις 
ζωοτροφών βιολογικής παραγωγής·

Or. es

Τροπολογία 1217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 20 % των ζωοτροφών 
πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται στην 
ίδια περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1218
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 20 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται πρωτίστως από την 
ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται στην 
ίδια περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1219
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 

α) τουλάχιστον το 20 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών
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βιολογικής παραγωγής· βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1220
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 20 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1221
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 20 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1222
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

α) τουλάχιστον το 20 % των ζωοτροφών 
πρέπει να προέρχεται από την ίδια την 
κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια 
περιοχή σε συνεργασία με άλλα 
αγροκτήματα ή επιχειρήσεις ζωοτροφών 
βιολογικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 1223
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα νηκτικά πτηνά πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε ρυάκι, τεχνητή λίμνη ή 
γούρνα όποτε το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες και οι συνθήκες υγιεινής, ώστε 
να ικανοποιούνται οι ειδικές ανάγκες του 
είδους και οι απαιτήσεις καλής 
μεταχείρισης των ζώων· όποτε δεν το 
επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε νερό ώστε να 
μπορούν να βουτούν το κεφάλι και να 
καθαρίζουν το φτέρωμά τους·

β) τα νηκτικά πτηνά πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε ρυάκι, τεχνητή λίμνη ή 
γούρνα όποτε το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες και οι συνθήκες υγιεινής, ώστε 
να ικανοποιούνται οι ειδικές ανάγκες του 
είδους και οι απαιτήσεις καλής 
μεταχείρισης των ζώων· όποτε δεν το 
επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε νερό ώστε να 
μπορούν να βουτούν το κεφάλι και το νερό 
πρέπει να είναι αρκετά βαθύ ώστε να 
καλύπτονται τα μάτια και τα ρουθούνια 
τους και να μπορούν να ρίχνουν νερό στο 
σώμα τους και να καθαρίζουν το φτέρωμά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 1224
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον κατά το ένα 
τρίτο της διάρκειας ζωής τους. Οι 
υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά πρέπει 
να καλύπτονται κυρίως με βλάστηση, να 
διαθέτουν εγκαταστάσεις προστασίας και 
να παρέχουν στα πουλερικά ευχερή 
πρόσβαση σε επαρκή αριθμό ποτιστρών·

γ) τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον κατά το ένα 
τρίτο της διάρκειας ζωής τους. Οι 
υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά πρέπει 
να καλύπτονται κυρίως με βλάστηση·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη ποτιστρών στους υπαίθριους χώρους προσελκύει τα άγρια πτηνά και συνεπάγεται 
σημαντικό κίνδυνο σε περίπτωση επιδημίας γρίπης των πτηνών. Για αυτόν τον λόγο, η 
Επιτροπή δεν την συνιστά σε περίπτωση επιδημίας γρίπης των πτηνών. Μάλιστα, η ύπαρξη 
ποτιστρών απαγορεύεται σε μόνιμη βάση σε ορισμένα κράτη μέλη. Η θαμνώδης βλάστηση και 
τα δέντρα διευκολύνουν τα πτηνά να διευρύνουν τις υπαίθριες διαδρομές πτήσης τους, 
επομένως δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη συμπληρωματικού εξοπλισμού προστασίας.

Τροπολογία 1225
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον κατά το ένα 
τρίτο της διάρκειας ζωής τους. Οι 
υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά πρέπει 
να καλύπτονται κυρίως με βλάστηση, να 
διαθέτουν εγκαταστάσεις προστασίας και 
να παρέχουν στα πουλερικά ευχερή 
πρόσβαση σε επαρκή αριθμό ποτιστρών·

γ) τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον κατά το ένα 
τρίτο της διάρκειας ζωής τους. Οι 
υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά πρέπει 
να καλύπτονται κυρίως με βλάστηση·

Or. xm
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Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη ποτιστρών σε υπαίθριους χώρους προσελκύει τα άγρια πτηνά και ενέχει σημαντικό 
κίνδυνο σε περίπτωση ξεσπάσματος γρίπης των πτηνών. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν το συνιστά, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη έχει απαγορευθεί σε μόνιμη βάση. Η 
βλάστηση, για παράδειγμα, με δέντρα ή θάμνους, βοηθά τα πουλερικά να κινηθούν σε 
εξωτερικούς χώρους, χωρίς παράλληλα να είναι απαραίτητο να διαθέτουν επιπλέον 
προστατευτικό εξοπλισμό.

Τροπολογία 1226
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον κατά το ένα 
τρίτο της διάρκειας ζωής τους. Οι 
υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά πρέπει 
να καλύπτονται κυρίως με βλάστηση, να 
διαθέτουν εγκαταστάσεις προστασίας και 
να παρέχουν στα πουλερικά ευχερή 
πρόσβαση σε επαρκή αριθμό ποτιστρών·

γ) τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε υπαίθριο χώρο, μεταξύ άλλων σε 
βοσκότοπους και/ή δασικούς 
βοσκότοπους, τουλάχιστον κατά το ήμισυ
της διάρκειας ζωής τους. Οι υπαίθριοι 
χώροι για τα πουλερικά πρέπει να 
καλύπτονται κυρίως με βλάστηση, να 
διαθέτουν εγκαταστάσεις προστασίας που 
επιτρέπουν στα ζώα να κρύβονται και να 
επιδίδονται σε συμπεριφορά 
ραμφίσματος, και να τους παρέχουν 
ευχερή πρόσβαση σε επαρκή αριθμό 
ποτιστρών.

Or. en

Τροπολογία 1227
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον κατά το ένα 
τρίτο της διάρκειας ζωής τους. Οι 
υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά πρέπει 

γ) τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον κατά το ένα 
τρίτο της διάρκειας ζωής τους, και 
διαρκώς από τη στιγμή που αποκτούν το 
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να καλύπτονται κυρίως με βλάστηση, να 
διαθέτουν εγκαταστάσεις προστασίας και 
να παρέχουν στα πουλερικά ευχερή 
πρόσβαση σε επαρκή αριθμό ποτιστρών·

πλήρες φτέρωμα. Οι υπαίθριοι χώροι για 
τα πουλερικά πρέπει να καλύπτονται 
κυρίως με ετήσια ή πολυετή βλάστηση, να 
διαθέτουν εγκαταστάσεις προστασίας και 
να παρέχουν στα πουλερικά ευχερή 
πρόσβαση σε επαρκή αριθμό ποτιστρών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο το ισχύον νομικό κείμενο όσο και η νέα πρόταση απαιτούν περαιτέρω εναρμόνιση 
προκειμένου να περιοριστεί η στρέβλωση της αγοράς. Ο στόχος της απαίτησης σχετικά με το 
«ένα τρίτο της διάρκειας ζωής τους» θα πρέπει να διευκρινιστεί και οι απαιτήσεις που αφορούν 
τη βλάστηση θα πρέπει να προσδιοριστούν προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ενδεχόμενη 
στρέβλωση της αγοράς. Οι διαφορές στις ερμηνείες έχουν ως αποτέλεσμα σε ορισμένα κράτη 
μέλη η παραγωγή πουλερικών να απαιτεί 50% μεγαλύτερο υπαίθριο χώρο ανά ζώο σε σχέση με 
άλλα κράτη μέλη με τα οποία μπορεί να γίνει σύγκριση.

Τροπολογία 1228
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) όταν τα πουλερικά διατηρούνται σε 
κλειστούς χώρους λόγω περιορισμών ή 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας, πρέπει να έχουν 
διαρκή πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες 
ακατέργαστης χορτονομής και σε 
κατάλληλα υλικά για να ικανοποιούνται οι 
ηθολογικές ανάγκες τους·

δ) όταν τα πουλερικά διατηρούνται σε 
κλειστούς χώρους, μεταξύ άλλων λόγω 
περιορισμών ή υποχρεώσεων που 
επιβάλλονται βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας, πρέπει να έχουν διαρκή 
πρόσβαση σε μια πυλωτή (υπαίθριο 
αυλόγυρο) καθώς και διαρκή πρόσβαση 
σε επαρκείς ποσότητες ακατέργαστης 
χορτονομής και σε κατάλληλα υλικά για να 
ικανοποιούνται οι ηθολογικές ανάγκες 
τους· ο περιορισμός της πρόσβασης σε 
υπαίθριο αυλόγυρο θα πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο λόγω κακών καιρικών 
συνθηκών·

Or. en
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Τροπολογία 1229
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τουλάχιστον το ένα τρίτο του εμβαδού
του δαπέδου πρέπει να είναι συμπαγές, 
δηλαδή όχι σε μορφή γρίλιας ή δικτυωτού, 
και να καλύπτεται με στρωμνή από άχυρα, 
ροκανίδια, άμμο ή τύρφη·

i) ολόκληρο το εμβαδόν του δαπέδου 
πρέπει να είναι συμπαγές, δηλαδή όχι σε 
μορφή γρίλιας ή δικτυωτού, και να 
καλύπτεται με στρωμνή από άχυρα, 
ροκανίδια, άμμο ή τύρφη·

Or. en

Τροπολογία 1230
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τα πουλερικά πρέπει να διαθέτουν 
κούρνιες μεγέθους και αριθμού ανάλογου 
προς το μέγεθος της ομάδας και των 
πτηνών, όπως ορίζεται στον πίνακα 
σχετικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών 
και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά 
χαρακτηριστικά στέγασης για την 
παραγωγή πουλερικών που παρατίθενται 
στο σημείο 2.4.5.·

iii) τα πουλερικά πρέπει να διαθέτουν 
κούρνιες μεγέθους και αριθμού ανάλογου 
προς το μέγεθος της ομάδας και των 
πτηνών, όπως ορίζεται στον πίνακα 
σχετικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών 
και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά 
χαρακτηριστικά στέγασης για την 
παραγωγή πουλερικών που παρατίθενται 
στο σημείο 2.4.5. Πρέπει επίσης να 
διατίθενται κούρνιες για την εκτροφή 
πτηνών, πουλάδων και πουλερικών 
πάχυνσης. Επιπλέον, πρέπει να 
προστίθενται μπάλες από άχυρο και υλικό 
για ραμφισμό ανάλογα με την περίπτωση. 
Πρέπει να παρέχονται ανυψωμένες 
πλατφόρμες για τις γαλοπούλες·

Or. en

Τροπολογία 1231
Anja Hazekamp, Stefan Eck
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) τα εξωτερικά όρια του χώρου 
στέγασης, δηλαδή συμπεριλαμβανομένης 
πιθανής πυλωτής, πρέπει να διαθέτουν 
ανοίγματα εισόδου/εξόδου μεγέθους 
επαρκούς για τα πτηνά, και συνολικού 
μήκους τουλάχιστον 4 μέτρων ανά 100 
τετραγωνικά μέτρα εμβαδού του 
διαθέσιμου για τα πτηνά χώρου στέγασης. 
Όταν υπάρχει πυλωτή, τα εσωτερικά 
ανοίγματα μεταξύ του χώρου στέγασης και 
της πυλωτής πρέπει να είναι συνολικού 
μήκους 2 μέτρων ανά 100 τετραγωνικά 
μέτρα εμβαδού του χώρου στέγασης. Θα 
πρέπει να επιτρέπεται η 24ωρη πρόσβαση 
στην πυλωτή·

iv) τα εξωτερικά όρια του χώρου 
στέγασης, δηλαδή συμπεριλαμβανομένης 
πιθανής πυλωτής, πρέπει να διαθέτουν 
ανοίγματα εισόδου/εξόδου μεγέθους 
επαρκούς για τα πτηνά, και συνολικού 
μήκους τουλάχιστον 4 μέτρων ανά 100 
τετραγωνικά μέτρα εμβαδού του 
διαθέσιμου για τα πτηνά χώρου στέγασης. 
Τα εσωτερικά ανοίγματα μεταξύ του 
χώρου στέγασης και της πυλωτής πρέπει 
να είναι συνολικού μήκους 2 μέτρων ανά 
100 τετραγωνικά μέτρα εμβαδού του 
χώρου στέγασης. Θα πρέπει να επιτρέπεται 
η 24ωρη πρόσβαση στην πυλωτή·

Or. en

Τροπολογία 1232
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – τμήμα 2 – μέρος 2 – σημείο 2.4 – σημείο 2.4.4 – παράγραφος 1 – στοιχείο 
ε – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) τα εξωτερικά όρια του χώρου 
στέγασης, δηλαδή συμπεριλαμβανομένης 
πιθανής πυλωτής, πρέπει να διαθέτουν 
ανοίγματα εισόδου/εξόδου μεγέθους 
επαρκούς για τα πτηνά, και συνολικού 
μήκους τουλάχιστον 4 μέτρων ανά 100 
τετραγωνικά μέτρα εμβαδού του 
διαθέσιμου για τα πτηνά χώρου στέγασης. 
Όταν υπάρχει πυλωτή, τα εσωτερικά 
ανοίγματα μεταξύ του χώρου στέγασης και 
της πυλωτής πρέπει να είναι συνολικού 
μήκους 2 μέτρων ανά 100 τετραγωνικά 
μέτρα εμβαδού του χώρου στέγασης. Θα 
πρέπει να επιτρέπεται η 24ωρη πρόσβαση 

iv) τα εξωτερικά όρια του χώρου 
στέγασης, δηλαδή συμπεριλαμβανομένης 
πιθανής πυλωτής, πρέπει να διαθέτουν 
ανοίγματα εισόδου/εξόδου μεγέθους 
επαρκούς για τα πτηνά, και συνολικού 
μήκους τουλάχιστον 4 μέτρων ανά 100 
τετραγωνικά μέτρα εμβαδού του 
διαθέσιμου για τα πτηνά χώρου στέγασης. 
Όταν υπάρχει πυλωτή, τα εσωτερικά 
ανοίγματα μεταξύ του χώρου στέγασης και 
της πυλωτής πρέπει να είναι συνολικού 
μήκους 1,5 μέτρου ανά 100 τετραγωνικά 
μέτρα εμβαδού του χώρου στέγασης. Θα 
πρέπει να επιτρέπεται η 24ωρη πρόσβαση 
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στην πυλωτή· στην πυλωτή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ανοίγματα μεταξύ χώρου στέγασης και πυλωτής θα πρέπει να περιορίζονται σε 1,5 μέτρα 
ανά 100 τετραγωνικά μέτρα στον χώρο στέγασης, για να περιορίζεται το ρεύμα αέρα και το 
ενδεχόμενο θανατηφόρας θρόμβωσης των ζώων στον χώρο στέγασης. Η αρνητική επίδραση 
του ρεύματος σε συστήματα εκτροφής πουλερικών φαίνεται ότι αποτελεί μεγάλη πρόκληση στις 
σκανδιναβικές χώρες.

Τροπολογία 1233
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) τα πολυεπίπεδα συστήματα πρέπει να 
διαθέτουν κατά μέγιστο τρία επίπεδα 
χρησιμοποιήσιμης επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένου του ισόγειου 
επιπέδου. Μεταξύ επιπέδων ή ενδιάμεσων 
χώρων, όπως οι χώροι φωλιάσματος, δεν 
θα πρέπει να μεσολαβεί διάστημα 
μεγαλύτερο του ενός μέτρου. Θα πρέπει 
να υπάρχει η δυνατότητα απομάκρυνσης 
των περιττωμάτων από τα ανώτερα 
επίπεδα μέσω αυτοματοποιημένου 
συστήματος·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1234
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) τα πολυεπίπεδα συστήματα πρέπει να vi) τα πολυεπίπεδα συστήματα πρέπει να 
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διαθέτουν κατά μέγιστο τρία επίπεδα 
χρησιμοποιήσιμης επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένου του ισόγειου 
επιπέδου. Μεταξύ επιπέδων ή ενδιάμεσων 
χώρων, όπως οι χώροι φωλιάσματος, δεν 
θα πρέπει να μεσολαβεί διάστημα 
μεγαλύτερο του ενός μέτρου. Θα πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα απομάκρυνσης των 
περιττωμάτων από τα ανώτερα επίπεδα 
μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος·

διαθέτουν κατά μέγιστο τρία επίπεδα 
χρησιμοποιήσιμης επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένου του ισόγειου 
επιπέδου. Μεταξύ επιπέδων ή ενδιάμεσων 
χώρων, όπως οι χώροι φωλιάσματος, δεν 
θα πρέπει να μεσολαβεί διάστημα 
μεγαλύτερο του ενός μέτρου. Θα πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα απομάκρυνσης των 
περιττωμάτων από τα ανώτερα επίπεδα 
μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος·

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 1235
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τα κτήρια πρέπει να εκκενώνονται από 
τα ζώα μεταξύ της εκτροφής δύο παρτίδων 
πουλερικών. Στο ενδιάμεσο, τα κτήρια και 
ο εξοπλισμός τους πρέπει να καθαρίζονται 
και να απολυμαίνονται. Επιπλέον, μετά την 
εκτροφή κάθε παρτίδας πουλερικών, 
πρέπει να τηρείται κενό διάστημα, για 
χρονική περίοδο που θα προσδιορίζεται 
από τα κράτη μέλη, για τους υπαίθριους 
χώρους για να αναπτύσσεται βλάστηση. Οι 
απαιτήσεις αυτές δεν εφαρμόζονται όπου 
τα πουλερικά δεν εκτρέφονται σε παρτίδες, 
δεν κρατούνται σε ειδικούς υπαίθριους 
χώρους και κυκλοφορούν ελεύθερα όλη 
την ημέρα.

ζ) τα κτήρια πρέπει να εκκενώνονται από 
τα ζώα μεταξύ της εκτροφής δύο παρτίδων 
πουλερικών. Στο ενδιάμεσο, τα κτήρια και 
ο εξοπλισμός τους πρέπει να καθαρίζονται 
και να απολυμαίνονται. Επιπλέον, μετά την 
εκτροφή κάθε παρτίδας πουλερικών, 
πρέπει να τηρείται κενό διάστημα, για 
χρονική περίοδο που θα προσδιορίζεται 
από τα κράτη μέλη, για τους υπαίθριους 
χώρους για να αναπτύσσεται βλάστηση. Οι 
απαιτήσεις αυτές δεν εφαρμόζονται όπου 
τα πουλερικά δεν εκτρέφονται σε παρτίδες, 
δεν κρατούνται σε ειδικούς υπαίθριους 
χώρους και κυκλοφορούν ελεύθερα όλη 
την ημέρα. Οι υπαίθριοι χώροι για 
πουλερικά μπορούν να χρησιμοποιούνται 
συνεχώς με την προϋπόθεση ότι 
τουλάχιστον το 50% της έκτασης 
καλύπτεται από ετήσια ή πολυετή 
βλάστηση. Επιτρέπονται οι συνδυασμοί 
συστάδων δέντρων και ανοικτών χώρων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πιο ελκυστικοί υπαίθριοι χώροι για πουλερικά, σύμφωνα με την ομάδα εμπειρογνωμόνων 
της Επιτροπής για τη βιολογική γεωργία (EGTOP), περιλαμβάνουν μεικτή βλάστηση. Εάν 
εξασφαλίζεται η ελκυστική βλάστηση, θα πρέπει να είναι περιττό να μένουν οι εκτάσεις άδειες 
για να μπορέσει η βλάστηση να αναπτυχθεί ξανά.  Επί του παρόντος, υπάρχουν πολύ 
διαφορετικές ερμηνείες των κανονισμών, γεγονός που οδηγεί σε πολύ διαφορετικές συνθήκες 
στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 1236
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4.5. Δείκτης πυκνότητας 2.4.5. Ζωική κόπρος 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το κείμενο και ο τίτλος του δεν είναι σαφή, κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να αποσαφηνιστεί ότι 
αφορούν τη ζωική κόπρο, μέσω παραπομπής στην ισχύουσα οδηγία. Κάθε κράτος μέλος έχει 
προσαρμόσει την ευρωπαϊκή οδηγία για τη νιτρορύπανση στα περιβαλλοντικά ζητήματα που 
αντιμετωπίζει. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η δυνατότητα αναφοράς στις εν λόγω εθνικές 
διατάξεις, όπως συμβαίνει στον ισχύοντα κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή (άρθρο 15 
παράγραφος 2 του κανονισμού 889/2008).

Τροπολογία 1237
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναφορικά με τον μέγιστο αριθμό ζώων 
ανά εκτάριο ισχύουν τα κάτωθι όρια:

Η μέγιστη ποσότητα ζωικής κόπρου που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά εκτάριο 
πρέπει να συμμορφώνεται με το όριο των 
170 κιλών οργανικού αζώτου ετησίως 
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ανά εκτάριο γεωργικής γης. Ως εκ τούτου, 
ο μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο 
συμμορφώνεται με τα κάτωθι όρια ή 
υπολογίζεται βάσει των αντίστοιχων 
εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί 
κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το κείμενο και ο τίτλος του δεν είναι σαφή, κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να αποσαφηνιστεί ότι 
αφορούν τη ζωική κόπρο, μέσω παραπομπής στην ισχύουσα οδηγία. Κάθε κράτος μέλος έχει 
προσαρμόσει την ευρωπαϊκή οδηγία για τη νιτρορύπανση στα περιβαλλοντικά ζητήματα που 
αντιμετωπίζει. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η δυνατότητα αναφοράς στις εν λόγω εθνικές 
διατάξεις, όπως συμβαίνει στον ισχύοντα κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή (άρθρο 15 
παράγραφος 2 του κανονισμού 889/2008).

Τροπολογία 1238
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναφορικά με τον μέγιστο αριθμό ζώων 
ανά εκτάριο ισχύουν τα κάτωθι όρια:

Αναφορικά με τον μέγιστο αριθμό ζώων 
ανά εκτάριο ισχύουν τα κάτωθι όρια που 
προβλέπονται στους κατωτέρω πίνακες. 
Ορίζεται επίσης μέγιστος αριθμός ζώων 
ανά ομάδα και ανά αχυρώνα στις 
περιπτώσεις που κρίνεται κατάλληλο για 
να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά. 
Το μέγιστο μέγεθος ομάδας πουλερικών 
ανά πάσα στιγμή είναι κατάλληλο ώστε 
να διασφαλίζεται ότι τα πτηνά μπορούν 
να αναγνωρίσουν και να συνάψουν 
σχέσεις με όλα τα μέλη της ομάδας. Τα 
ανωτέρω όρια προσαρμόζονται όταν 
κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι αντιστοιχούν σε 
απαιτήσεις σχετικά με τους ρυθμούς 
ανάπτυξης. Περαιτέρω, στις περιπτώσεις 
που είναι απαραίτητη η θέσπιση 
περιορισμών στην πρόσβαση σε 
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υπαίθριους χώρους, ορίζονται μειωμένοι 
ρυθμοί πυκνότητας.

Or. en

Τροπολογία 1239
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναφορικά με τον μέγιστο αριθμό ζώων 
ανά εκτάριο ισχύουν τα κάτωθι όρια:

Ο μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο 
συμμορφώνεται με τα κάτωθι όρια ή 
υπολογίζεται βάσει των αντίστοιχων 
εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί 
κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ:

Or. fr

Τροπολογία 1240
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 2.4.5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 

στέγασης των πτηνών του είδους Gallus gallus ισχύουν τα κάτωθι:

Πουλερικά 
αναπαραγωγής/
γεννήτορες

Νεαρά άτομα Πτηνά πάχυνσης Καπόνια Όρνιθες 
ωοπαραγω
γής

Ηλικία Πτηνά 
αναπαραγωγής 

Πουλάδες
0-
8 εβδομάδ
ων

Πουλάδες 
9-18 
εβδομάδων

Εναρκτήρι
ο στάδιο
0-
21 ημερών

Τελικό στάδιο
22 έως 81
ημερών

22-150 
ημερών

Όρνιθες 
ωοπαραγω
γής από 19 
εβδομάδες

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
κλειστούς 
χώρους (πτηνά 
ανά τ.μ. 
χρησιμοποιήσι
μης 

6 πτηνά 24 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 

15 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21

kg 
βάρους 

20 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 

10 πτηνά με 
ανώτατο όριο 
21 kg βάρους 
ζώντος ζώου 
ανά 
τετραγωνικό 
μέτρο

10 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 k
g βάρους 
ζώντος 

6 πτηνά



AM\1066371EL.doc 51/51 PE560.821v01-00

EL

επιφάνειας) 
για σταθερούς 
και κινητούς 
ορνιθώνες

τετραγωνικ
ό μέτρο

ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

τετραγωνικ
ό μέτρο

ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

Χώρος 
κούρνιας 
(εκατοστόμετρ
α)

18

Πρόσθετα 
όρια/τ.μ. 
ισόγειας 
επιφάνειας για 
πολυεπίπεδα 
συστήματα 
(περιλαμβανο
μένης της 
πυλωτής εάν 
εξασφαλίζεται 
24ωρη 
πρόσβαση)

9 πτηνά 36 πτηνά 
εξαιρουμέν
ης της 
επιφάνειας 
της
πυλωτής

22 πτηνά Κατά κανόνα άνευ εφαρμογής 9 πτηνά

Όρια μεγέθους 
σμήνους

3 000 
περιλαμβανομέν
ων των 
αρσενικών

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
υπαίθριους 
χώρους 
(τ.μ./πτηνό) με 
την 
προϋπόθεση 
ότι τηρείται το 
όριο 
των 170 kg
αζώτου ανά 
εκτάριο 
ετησίως

4 1 4 1 4 4 4

* υπο-διαιρέσιμο για την παραγωγή 3x3000 ή 2x4800 παρτίδων

Τροπολογία
Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 

στέγασης των πτηνών του είδους Gallus gallus ισχύουν τα κάτωθι:

Πουλερικά 
αναπαραγωγή
ς/γεννήτορες

Νεαρά άτομα Πτηνά πάχυνσης Καπόνια Όρνιθες 
ωοπαραγω
γής

Ηλικία Πτηνά 
αναπαραγωγή
ς 

Πουλάδες
0-
8 εβδομάδων

Πουλάδες 
9-18 
εβδομάδων

Εναρκτήρι
ο στάδιο
0-
28 ημερών

Τελικό στάδιο
22 έως 91 
ημερών

91-150
ημέρες

Όρνιθες 
ωοπαραγω
γής από 19 
εβδομάδες

Δείκτης 
πυκνότητας σε 

24 πτηνά με 
ανώτατο 

16 πτηνά 
με 

20 πτηνά 
με 

10 πτηνά με 
ανώτατο όριο 

6,5 πτηνά 
με 

9 πτηνά
ανά τ.μ. 
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κλειστούς 
χώρους (πτηνά 
ανά τ.μ. 
χρησιμοποιήσι
μης 
επιφάνειας) 
για σταθερούς 
και κινητούς 
ορνιθώνες

όριο 25 kg 
βάρους 
ζώντος ζώου 
ανά 
τετραγωνικό 
μέτρο

ανώτατο 
όριο 25 k
g βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

ανώτατο 
όριο 25 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

25 kg βάρους 
ζώντος ζώου 
ανά 
τετραγωνικό 
μέτρο 
Ωστόσο, στην 
περίπτωση 
κινητών 
σπιτιών η 
επιφάνεια των 
οποίων δεν 
υπερβαίνει τα 
150 τ.μ., και 
τα οποία 
μένουν 
ανοικτά τη 
νύχτα, ο 
συντελεστής 
πυκνότητας 
μπορεί να 
αυξηθεί σε 16 
πτηνά, χωρίς 
όμως να 
υπερβαίνει 
30 χιλιόγραμμ
α ζωντανού 
βάρους ανά 
τετραγωνικό 
μέτρο.

ανώτατο 
όριο 35 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

χρησιμοπο
ιήσιμης 
επιφάνειας 
εκτός της 
πυλωτής

Χώρος 
κούρνιας 
(εκατοστόμετρ
α)

15

Πρόσθετα 
όρια/τ.μ. 
ισόγειας 
επιφάνειας για 
πολυεπίπεδα 
συστήματα 
(περιλαμβανο
μένης της 
πυλωτής εάν 
εξασφαλίζεται 
24ωρη 
πρόσβαση)

36 πτηνά 
εξαιρουμένη
ς της 
επιφάνειας 
της πυλωτής

24 πτηνά Κατά κανόνα άνευ εφαρμογής 9 πτηνά

Όρια μεγέθους 
σμήνους

10 000* 10 000 1 σμήνος 
κατά 
μέγιστο 
ανά χώρο 
στέγασης 
και 4 
κτήρια ανά 
μονάδα 
παραγωγής

1 σμήνος κατά 
μέγιστο ανά 
χώρο 
στέγασης και 
4 κτήρια ανά 
μονάδα 
παραγωγής

1 σμήνος 
κατά 
μέγιστο 
ανά χώρο 
στέγασης 
και 4 
κτήρια ανά 
μονάδα 
παραγωγής

3 000 και 
9 000 κατά 
μέγιστο 
ανά χώρο 
στέγασης 
και 18 000 
ανά 
εκμετάλλε
υση

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
υπαίθριους 

4 1 2 4 4
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χώρους 
(τ.μ./πτηνό) με 
την 
προϋπόθεση 
ότι τηρείται το 
όριο 
των 170 kg 
αζώτου ανά 
εκτάριο 
ετησίως
* υπο-διαιρέσιμο για την παραγωγή 3x3000 ή 2x4800 παρτίδων

Or. fr

Τροπολογία 1241
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 2.4.5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 

στέγασης των πτηνών του είδους Gallus gallus ισχύουν τα κάτωθι:

Πουλερικά 
αναπαραγωγής/
γεννήτορες

Νεαρά άτομα Πτηνά πάχυνσης Καπόνια Όρνιθες 
ωοπαραγωγή
ς

Ηλικία Πτηνά 
αναπαραγωγής 

Πουλάδες
0-
8 εβδομάδ
ων

Πουλάδες 
9-18 
εβδομάδων

Εναρκτήρι
ο στάδιο
0-
21 ημερών

Τελικό στάδιο
22 έως 81 ημε
ρών

22-150 
ημερών

Όρνιθες 
ωοπαραγωγή
ς από 19 
εβδομάδες

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
κλειστούς 
χώρους (πτηνά 
ανά τ.μ. 
χρησιμοποιήσι
μης 
επιφάνειας) 
για σταθερούς 
και κινητούς 
ορνιθώνες

6 πτηνά 24 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

15 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 
21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

20 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

10 πτηνά με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικό 
μέτρο

10 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 k
g βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

6 πτηνά

Χώρος 
κούρνιας 
(εκατοστόμετρ
α)

18

Πρόσθετα 
όρια/τ.μ. 

9 πτηνά 36 πτηνά 
εξαιρουμέν

22 πτηνά Κατά κανόνα άνευ εφαρμογής 9 πτηνά
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ισόγειας 
επιφάνειας για 
πολυεπίπεδα 
συστήματα 
(περιλαμβανο
μένης της 
πυλωτής εάν 
εξασφαλίζεται 
24ωρη 
πρόσβαση)

ης της 
επιφάνειας 
της 
πυλωτής

Όρια μεγέθους 
σμήνους

3 000 
περιλαμβανομέν
ων των 
αρσενικών

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
υπαίθριους 
χώρους 
(τ.μ./πτηνό) με
την 
προϋπόθεση 
ότι τηρείται το 
όριο 
των 170 kg 
αζώτου ανά 
εκτάριο 
ετησίως

4 1 4 1 4 4 4

* υπο-διαιρέσιμο για την παραγωγή 3x3000 ή 2x4800 παρτίδων

Τροπολογία
Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 

στέγασης των πτηνών του είδους Gallus gallus ισχύουν τα κάτωθι:

Πουλερικά 
αναπαραγωγή
ς/γεννήτορες

Νεαρά άτομα Πτηνά πάχυνσης Καπόνια Όρνιθες 
ωοπαραγωγή
ς

Ηλικία Πτηνά 
αναπαραγωγή
ς 

Πουλάδες
0-
8 εβδομάδων

Πουλάδες 
9-18 
εβδομάδων

Εναρκτήρι
ο στάδιο
0-
28 ημερών

Τελικό στάδιο
28 έως 91 ημε
ρών

91-
150 ημερώ
ν

Όρνιθες 
ωοπαραγωγή
ς από 19 
εβδομάδες

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
κλειστούς 
χώρους (πτηνά 
ανά τ.μ. 
χρησιμοποιήσι
μης 
επιφάνειας) 
για σταθερούς 
και κινητούς 
ορνιθώνες

6 πτηνά 24 πτηνά με 
ανώτατο 
όριο 25 kg 
βάρους 
ζώντος ζώου 
ανά 
τετραγωνικό 
μέτρο

16 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 25 k
g βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

20 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 25 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

10 πτηνά με 
ανώτατο 
όριο 25 kg 
βάρους ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικό 
μέτρο

6,25 πτην
ά με 
ανώτατο 
όριο 35 k
g βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

9 πτηνά ανά 
τ.μ. 
χρησιμοποιή
σιμης 
επιφάνειας 
εκτός της 
πυλωτής

Χώρος 
κούρνιας 
(εκατοστόμετρ

15
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α)

Πρόσθετα 
όρια/τ.μ. 
ισόγειας 
επιφάνειας για 
πολυεπίπεδα 
συστήματα 
(περιλαμβανο
μένης της 
πυλωτής εάν 
εξασφαλίζεται 
24ωρη 
πρόσβαση)

9 πτηνά 36 πτηνά 
εξαιρουμένη
ς της 
επιφάνειας 
της πυλωτής

24 πτηνά Κατά κανόνα άνευ εφαρμογής 9 πτηνά

Όρια μεγέθους 
σμήνους

3 000 
περιλαμβανομ
ένων των 
αρσενικών

10 000* 10 000 10 000* 4 800 2 500 3 000 και 
9 000 κατά 
μέγιστο ανά 
χώρο 
στέγασης 
και 18 000 
ανά 
εκμετάλλευσ
η

Όριο 
διαστάσεων 
των 
εκμεταλλεύσε
ων

1 σμήνος κατά μέγιστο ανά χώρο 
στέγασης και 4 κτήρια κατά μέγιστο ανά 
μονάδα παραγωγής.

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
υπαίθριους 
χώρους 
(τ.μ./πτηνό) με 
την 
προϋπόθεση
ότι τηρείται το 
όριο 
των 170 kg 
αζώτου ανά 
εκτάριο 
ετησίως

4 1 2 4 4

* υπο-διαιρέσιμο για την παραγωγή 3x3000 ή 2x4800 παρτίδων

Or. fr

Τροπολογία 1242
Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 
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στέγασης των πτηνών του είδους Gallus gallus ισχύουν τα κάτωθι:

Πουλερικά 
αναπαραγωγής/ 
γεννήτορες

Νεαρά άτομα Πτηνά πάχυνσης Καπόνια Όρνιθες 
ωοπαραγωγή
ς

Ηλικία Πτηνά 
αναπαραγωγής 

Πουλάδες 
0-8 
εβδομάδων

Πουλάδες 
9-18 
εβδομάδων

Εναρκτήρι
ο στάδιο 0-
21 ημερών

Τελικό στάδιο 
22 έως 81 
ημερών

22-150 
ημερών

Όρνιθες 
ωοπαραγωγή
ς από 19 
εβδομάδες

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
κλειστούς 
χώρους (πτηνά 
ανά τ.μ. 
χρησιμοποιήσι
μης 
επιφάνειας) 
για σταθερούς 
και κινητούς 
ορνιθώνες

6 πτηνά 24 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο
21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

15 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

20 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 
21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

10 πτηνά με 
ανώτατο όριο 
21 kg βάρους 
ζώντος ζώου 
ανά 
τετραγωνικό 
μέτρο

10 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

6 πτηνά

Χώρος 
κούρνιας 
(εκατοστόμετρ
α)

18

Πρόσθετα 
όρια/τ.μ. 
ισόγειας 
επιφάνειας για 
πολυεπίπεδα 
συστήματα 
(περιλαμβανο
μένης της 
πυλωτής εάν 
εξασφαλίζεται 
24ωρη 
πρόσβαση)

9 πτηνά 36 πτηνά 
εξαιρουμέν
ης της 
επιφάνειας 
της 
πυλωτής

22 πτηνά Κατά κανόνα άνευ εφαρμογής 9 πτηνά

Όρια μεγέθους 
σμήνους

3 000 
περιλαμβανομέν
ων των 
αρσενικών

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
υπαίθριους 
χώρους 
(τ.μ./πτηνό) με 
την 
προϋπόθεση 
ότι τηρείται το 
όριο των 
170 kg αζώτου 
ανά εκτάριο 
ετησίως

4 1 4 1 4 4 4
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* υπο-διαιρέσιμο για την παραγωγή 3x3000 ή 2x4800 παρτίδων

Τροπολογία
Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 

στέγασης των πτηνών του είδους Gallus gallus ισχύουν τα κάτωθι:

Πουλερικά 
αναπαραγωγής/ 
γεννήτορες

Νεαρά άτομα Πτηνά πάχυνσης Καπόνια Όρνιθες 
ωοπαραγωγή
ς

Ηλικία Πτηνά 
αναπαραγωγής 

Πουλάδες 
0-8 
εβδομάδων

Πουλάδες 
9-18 
εβδομάδων

Εναρκτήρι
ο στάδιο 0-
21 ημερών

Τελικό στάδιο 
22 έως 81 
ημερών

Ηλικία Πτηνά 
αναπαραγωγ
ής 

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
κλειστούς 
χώρους (πτηνά 
ανά τ.μ. 
χρησιμοποιήσι
μης 
επιφάνειας) 
για σταθερούς 
και κινητούς 
ορνιθώνες

6 πτηνά ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

15 πτηνά 
ανά τ.μ.

ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

10 πτηνά ανά 
τ.μ.

Δείκτης 
πυκνότητα
ς σε 
κλειστούς 
χώρους 
(πτηνά ανά 
τ.μ. 
χρησιμοποι
ήσιμης 
επιφάνειας
) για 
σταθερούς 
και 
κινητούς 
ορνιθώνες

6 πτηνά

Χώρος 
κούρνιας 
(εκατοστόμετρ
α)

18

Πρόσθετα 
όρια/τ.μ. 
ισόγειας 
επιφάνειας για 
πολυεπίπεδα 
συστήματα 
(περιλαμβανο
μένης της 
πυλωτής εάν 
εξασφαλίζεται 
24ωρη 
πρόσβαση)

9 πτηνά 36 πτηνά 
εξαιρουμέν
ης της 
επιφάνειας 
της 
πυλωτής

22 πτηνά Κατά κανόνα άνευ εφαρμογής 9 πτηνά

Όρια μεγέθους 
σμήνους

3 000 
περιλαμβανομέν
ων των 
αρσενικών

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000 

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
υπαίθριους 
χώρους 
(τ.μ./πτηνό) με 
την 
προϋπόθεση 

4 1 4 1 4 4 4
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ότι τηρείται το 
όριο των 
170 kg αζώτου 
ανά εκτάριο 
ετησίως

* υπο-διαιρέσιμο για την παραγωγή 3x3000 ή 2x4800 παρτίδων

Or. en

Τροπολογία 1243
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 

στέγασης των πτηνών του είδους Gallus gallus ισχύουν τα κάτωθι:

Πουλερικά 
αναπαραγωγής/ 
γεννήτορες

Νεαρά άτομα Πτηνά πάχυνσης Καπόνια Όρνιθες 
ωοπαραγωγή
ς

Ηλικία Πτηνά 
αναπαραγωγής 

Πουλάδες
0-8 
εβδομάδω
ν

Πουλάδες 
9-18 
εβδομάδω
ν

Εναρκτήρι
ο στάδιο
0-21 
ημερών

Τελικό στάδιο
22 έως 81 
ημερών

22-150 
ημερών

Όρνιθες 
ωοπαραγωγή
ς από 19 
εβδομάδες

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
κλειστούς 
χώρους (πτηνά 
ανά τ.μ. 
χρησιμοποιήσι
μης 
επιφάνειας) 
για σταθερούς 
και κινητούς 
ορνιθώνες

6 πτηνά 24 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 
21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

15 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

20 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

10 πτηνά με 
ανώτατο όριο 
21 kg βάρους 
ζώντος ζώου 
ανά 
τετραγωνικό 
μέτρο

10 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

6 πτηνά

Χώρος 
κούρνιας 
(εκατοστόμετρ
α)

18

Πρόσθετα 
όρια/τ.μ. 
ισόγειας 
επιφάνειας για 
πολυεπίπεδα 
συστήματα 
(περιλαμβανο

9 πτηνά 36 πτηνά 
εξαιρουμέν
ης της 
επιφάνειας 
της 
πυλωτής

22 πτηνά Κατά κανόνα άνευ εφαρμογής 9 πτηνά
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μένης της 
πυλωτής εάν 
εξασφαλίζεται 
24ωρη 
πρόσβαση)

Όρια μεγέθους 
σμήνους

3 000 
περιλαμβανομέν
ων των 
αρσενικών

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
υπαίθριους 
χώρους 
(τ.μ./πτηνό) με 
την 
προϋπόθεση 
ότι τηρείται το 
όριο των 
170 kg αζώτου 
ανά εκτάριο 
ετησίως

4 1 4 1 4 4 4

* υπο-διαιρέσιμο για την παραγωγή 3x3000 ή 2x4800 παρτίδων

Τροπολογία
Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 

στέγασης των πτηνών του είδους Gallus gallus ισχύουν τα κάτωθι:

Πουλερικά 
αναπαραγωγής/ 
γεννήτορες

Πουλάδες Πτηνά πάχυνσης Καπόνια Όρνιθες 
ωοπαραγωγή
ς

Ηλικία Πτηνά 
αναπαραγωγής 

Εναρκτήρι
ο στάδιο

Τελικό 
στάδιο

22-150 
ημερών

Όρνιθες 
ωοπαραγω
γής από 19 
εβδομάδες

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
κλειστούς 
χώρους (πτηνά 
ανά τ.μ. 
χρησιμοποιήσι
μης 
επιφάνειας) 
για σταθερούς 
και κινητούς 
ορνιθώνες

6 πτηνά 15 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 
21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

15 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

20 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

10 πτηνά με 
ανώτατο όριο 
21 kg βάρους 
ζώντος ζώου 
ανά 
τετραγωνικό 
μέτρο

10 πτηνά 
με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

6 πτηνά

Χώρος 
κούρνιας 
(εκατοστόμετρ
α)

18

Πρόσθετα 
όρια/τ.μ. 
ισόγειας 
επιφάνειας για 

12 πτηνά 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 

21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 

Κατά κανόνα άνευ εφαρμογής 12 πτηνά
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πολυεπίπεδα 
συστήματα 
(περιλαμβανο
μένης της 
πυλωτής εάν 
εξασφαλίζεται 
24ωρη 
πρόσβαση)

τετραγωνι
κό μέτρο

τετραγωνι
κό μέτρο

Όρια μεγέθους 
σμήνους

3 000 
περιλαμβανομέν
ων των 
αρσενικών

10 000* 10 000 10 000* 4 800 2 500 3 000

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
υπαίθριους 
χώρους 
(τ.μ./πτηνό) με 
την 
προϋπόθεση 
ότι τηρείται το 
όριο των 
170 kg αζώτου 
ανά εκτάριο 
ετησίως

4 1 1 1 1 4 4

* υπο-διαιρέσιμο για την παραγωγή 3x3000 ή 2x4800 παρτίδων

Or. en

Αιτιολόγηση

Stocking density for fattening birds and pullets can be reduced due to limited use of outdoor 
area for young birds given less pressure on the vegetation and reduction on the 
environmental impact. Flock sizes for young stocks should be increased to facilitate the 
production and the transition from a pullet production system to an egg-laying system. The 
limitations for density on ground floor areas should be increased for layers and breeders in 
order to meet existing practices in countries with multilayers systems. Dividing of pullet 
production into two age groups with different flock sizes makes the management 
unnecessarily burdensome.

Τροπολογία 1244
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 2.4.5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 

στέγασης άλλων πτηνών εκτός του είδους Gallus gallus ισχύουν τα κάτωθι:

Γάλοι και γαλοπούλες Χήνες Πάπιες Φραγκόκο
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τες
Είδος Αρσενικός Θηλυκή Όλες Πεκίνου Αρσενική 

Βαρβαρίας
Θηλυκή 
Βαρβαρίας

Πρασινοκέ
φαλη 
πάπια

Όλες

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
κλειστούς 
χώρους (πτηνά 
ανά τ.μ. 
χρησιμοποιήσιμ
ης επιφάνειας) 
για σταθερούς 
και κινητούς 
ορνιθώνες

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 k
g βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 k
g βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

10 με 
ανώτατ
ο 
όριο 21

kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου 
ανά 
τετραγ
ωνικό 
μέτρο

10 με 
ανώτατ
ο 
όριο 21

kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου 
ανά 
τετραγ
ωνικό 
μέτρο

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 k
g βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 k
g βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 k
g βάρους 
ζώντος 
ζώου 
ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

Χώρος 
κούρνιας 
(εκατοστόμετρ
α)

40 40 Κατά 
κανόνα 
άνευ 
εφαρμογ
ής

Κατά 
κανόνα 
άνευ 
εφαρμογ
ής

40 40 Κατά
κανόνα 
άνευ 
εφαρμογής

20

Όρια μεγέθους 
σμήνους

2 500 2 500 2 500 4 000 
θηλυκές

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
αρσενικέ
ς

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
υπαίθριους 
χώρους 
(τ.μ./πτηνό) με 
την προϋπόθεση 
ότι τηρείται το 
όριο των 170 kg 
αζώτου ανά 
εκτάριο ετησίως

10 10 15 4,5 4,5 4,5 4,5 4

Τροπολογία
Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 

στέγασης άλλων πτηνών εκτός του είδους Gallus gallus ισχύουν τα κάτωθι:

Γάλοι και 
γαλοπούλες

Χήνες Πάπιες Φραγκόκο
τες

Είδος Αρσενι
κός

Θηλυκή Όλες Πεκίνου Αρσενική 
Βαρβαρίας

Θηλυκή 
Βαρβαρίας

Πρασινοκέ
φαλη 
πάπια

Όλες

Περίοδος 
εναρκτήριου 
σταδίου

0-63 
ημερών

0-63 
ημερών

0-35 
ημερών

0-26 
ημερών

0-35 
ημερών

0-35 
ημερών

0-35 
ημερών

0-28 
ημερών

Δείκτης πυκνότητας 
σε κλειστούς χώρους 
(πτηνά ανά τ.μ. 
χρησιμοποιήσιμης 
επιφάνειας) για 
σταθερούς και 

6,5 με 
ανώτατ
ο 
όριο 35
kg 
βάρους 

6,25 με 
ανώτατ
ο 
όριο 35

kg 

5 με 
ανώτατ
ο 
όριο 30

kg 

8 με 
ανώτατ
ο 
όριο 35

kg 

8 με 
ανώτατο 
όριο 35 k
g βάρους 
ζώντος 

10 με 
ανώτατο 
όριο 25 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 

8 με 
ανώτατο 
όριο 35 k
g βάρους 
ζώντος 

13 με 
ανώτατο 
όριο 25 k
g βάρους 
ζώντος 
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κινητούς ορνιθώνες ζώντος 
ζώου 
ανά 
τετραγ
ωνικό 
μέτρο

βάρους 
ζώντος 
ζώου 
ανά 
τετραγ
ωνικό 
μέτρο

βάρους
ζώντος 
ζώου 
ανά 
τετραγ
ωνικό 
μέτρο

βάρους 
ζώντος 
ζώου 
ανά 
τετραγ
ωνικό 
μέτρο

ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

τετραγωνικ
ό μέτρο

ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

ζώου 
ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

Δείκτης πυκνότητας 
σε κλειστούς 
χώρους (πτηνά ανά 
τ.μ. 
χρησιμοποιήσιμης 
επιφάνειας) για 
κινητές 
εγκαταστάσεις με 
εμβαδόν δαπέδου 
που δεν υπερβαίνει 
τα 150 τετραγωνικά 
μέτρα

16 πτηνά με ανώτατο όριο 30 κιλών βάρους ζώντος ζώου ανά τετραγωνικό μέτρο

Όρια μεγέθους 
σμήνους

2 500 2 500 2 500 4 000 
θηλυκές

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
αρσενικέ
ς

Όριο διαστάσεων 
των μονάδων 
εκτροφής

1 σμήνος κατά μέγιστο ανά χώρο στέγασης και 4 κτήρια κατά μέγιστο ανά μονάδα παραγωγής

Δείκτης πυκνότητας 
σε υπαίθριους 
χώρους (τ.μ./πτηνό) 
με την προϋπόθεση 
ότι τηρείται το όριο 
των 170 kg αζώτου 
ανά εκτάριο ετησίως

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος των προτεινόμενων κανόνων είναι η καλύτερη προσαρμογή τους στις πρακτικές των 
διαφόρων κρατών μελών και η ενθάρρυνση της μετατροπής των παραδοσιακών 
εκμεταλλεύσεων ελεύθερης βοσκής, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ευημερίας των 
ζώων.

Τροπολογία 1245
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 2.4.5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
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Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 

στέγασης άλλων πτηνών εκτός του είδους Gallus gallus ισχύουν τα κάτωθι:

Γάλοι και γαλοπούλες Χήνες Πάπιες Φραγκόκο
τες

Είδος Αρσενικός Θηλυκή Όλες Πεκίνου Αρσενική 
Βαρβαρίας

Θηλυκή 
Βαρβαρίας

Πρασινοκέ
φαλη 
πάπια

Όλες

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
κλειστούς 
χώρους (πτηνά 
ανά τ.μ. 
χρησιμοποιήσιμ
ης επιφάνειας) 
για σταθερούς 
και κινητούς 
ορνιθώνες

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 k
g βάρους 
ζώντος 
ζώου 
ανά 
τετραγω
νικό 
μέτρο

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 k
g βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

10 με 
ανώτατ
ο 
όριο 21

kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου 
ανά 
τετραγ
ωνικό 
μέτρο

10 με 
ανώτατ
ο 
όριο 21

kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου 
ανά 
τετραγω
νικό 
μέτρο

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 k
g βάρους 
ζώντος 
ζώου 
ανά 
τετραγω
νικό 
μέτρο

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 k
g βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

10 με 
ανώτατο 
όριο 21 k
g βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

Χώρος κούρνιας 
(εκατοστόμετρα
)

40 40 Κατά 
κανόνα 
άνευ 
εφαρμογ
ής

Κατά 
κανόνα 
άνευ 
εφαρμογ
ής

40 40 Κατά 
κανόνα 
άνευ 
εφαρμογής

20

Όρια μεγέθους 
σμήνους

2 500 2 500 2 500 4 000 
θηλυκές
3 200 
αρσενικές

3 200 4 000 3 200 5 200

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
υπαίθριους 
χώρους 
(τ.μ./πτηνό) με 
την προϋπόθεση 
ότι τηρείται το 
όριο των 170 kg 
αζώτου ανά 
εκτάριο ετησίως

10 10 15 4,5 4,5 4,5 4,5 4

Τροπολογία
Αναφορικά με το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά 

στέγασης άλλων πτηνών εκτός του είδους Gallus gallus ισχύουν τα κάτωθι:

Γάλοι και γαλοπούλες Χήνες Πάπιες Φραγκόκο
τες

Είδος Αρσενικός Θηλυκή Όλες Πεκίνου Αρσενική 
Βαρβαρίας

Θηλυκή 
Βαρβαρίας

Πρασινοκέ
φαλη 
πάπια

Όλες

Περίοδος 
εναρκτήριου 
σταδίου

0-63 
ημερών

0-63 
ημερών

0-35 
ημερών

0-26 
ημερών

0-35 
ημερών

0-35 
ημερών

0-35 
ημερών

0-28 
ημερών

Δείκτης 
πυκνότητας σε 

6,25 με 
ανώτατο 

6,25 με 
ανώτατο 

5 με 
ανώτατο 

8 με 
ανώτατ

8 με 
ανώτατο 

10 με 
ανώτατο 

8 με 
ανώτατο 

13 με 
ανώτατο 
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κλειστούς 
χώρους (πτηνά 
ανά τ.μ. 
χρησιμοποιήσιμ
ης επιφάνειας) 
για σταθερούς 
και κινητούς 
ορνιθώνες

όριο 35 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

όριο 35 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνι
κό μέτρο

όριο 30 k
g βάρους 
ζώντος 
ζώου 
ανά 
τετραγω
νικό 
μέτρο

ο 
όριο 35

kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου 
ανά 
τετραγ
ωνικό 
μέτρο

όριο 35 k
g βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

όριο 25 kg 
βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγωνικ
ό μέτρο

όριο 35 k
g βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

όριο 25 k
g βάρους 
ζώντος 
ζώου ανά 
τετραγων
ικό 
μέτρο

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
κλειστούς 
χώρους (πτηνά 
ανά τ.μ. 
χρησιμοποιήσιμ
ης επιφάνειας) 
για κινητές 
εγκαταστάσεις 
με εμβαδόν 
δαπέδου που 
δεν υπερβαίνει 
τα 150 
τετραγωνικά 
μέτρα

16 πτηνά με ανώτατο όριο 30 κιλών βάρους ζώντος ζώου ανά τετραγωνικό μέτρο

Όρια μεγέθους 
σμήνους

2 500 2 500 2 500 4 000 
θηλυκές

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
αρσενικέ
ς

Όριο 
διαστάσεων 
των μονάδων 
εκτροφής

1 σμήνος κατά μέγιστο ανά χώρο στέγασης και 4 κτήρια κατά μέγιστο ανά μονάδα παραγωγής.

Δείκτης 
πυκνότητας σε 
υπαίθριους 
χώρους 
(τ.μ./πτηνό) με 
την προϋπόθεση 
ότι τηρείται το 
όριο των 170 kg 
αζώτου ανά 
εκτάριο ετησίως

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Τροπολογία 1246
Norbert Lins, Jens Gieseke

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.5 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν επιτρέπονται περισσότερες από 3.000 
όρνιθες ωοπαραγωγής σε έναν ορνιθώνα. 
Για τα νεαρά πουλερικά ισχύουν ειδικοί 
κανόνες.

Or. de

Τροπολογία 1247
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 2.4.5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) η συνολική έκταση 
χρησιμοποιήσιμης επιφάνειας κτηρίων 
εκτροφής για πάχυνση πουλερικών 
οιασδήποτε μονάδας παραγωγής δεν 
υπερβαίνει τα 1.920 τ.μ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ελάχιστες διαστάσεις αντιστοιχούν στον δείκτη πυκνότητας για τους υπαίθριους χώρους, ήτοι 
4 τ.μ. επί 4.800 κοτόπουλα (όριο μεγέθους σμήνους για πτηνά πάχυνσης σύμφωνα με τον 
πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος ΙΙ σημείο 2.4.5) που ισούται με 1.920 τ.μ.

Τροπολογία 1248
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 2.4.5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) η συνολική έκταση 
χρησιμοποιήσιμης επιφάνειας κτηρίων 
εκτροφής για πάχυνση πουλερικών 
οιασδήποτε μονάδας παραγωγής δεν 
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υπερβαίνει τα 1.920 τ.μ.

Or. fr

Τροπολογία 1249
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 2.4.5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) ο συνολικός αριθμός ορνίθων 
ωοπαραγωγής δεν υπερβαίνει τις 18.000 
όρνιθες ανά μονάδα παραγωγής και τις 
9.000 όρνιθες ανά χώρο στέγασης.

Or. fr

Τροπολογία 1250
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα πουλερικά πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον 
κατά το ένα τρίτο της διάρκειας ζωής τους. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να παρέχεται 
διαρκής πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους 
κατά τη διάρκεια της ημέρας από όσο το 
δυνατόν μικρότερη ηλικία, εφόσον είναι 
πρακτικά εφικτό, όταν το επιτρέπουν η 
φυσική τους κατάσταση και οι συνθήκες, 
εκτός από την περίπτωση προσωρινών 
περιορισμών που επιβάλλονται βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας·

α) οι όρνιθες ωοπαραγωγής και τα 
πουλερικά πάχυνσης πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον 
κατά το ένα τρίτο της διάρκειας ζωής τους, 
εκτός από την περίπτωση προσωρινών 
περιορισμών που επιβάλλονται βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Για υγειονομικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να δοθεί πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο στις 
πουλάδες που είναι μικρότερες των 18 εβδομάδων (μη εξασφαλισμένη κάλυψη εμβολιασμού και 
κίνδυνος σαλμονέλας και μυκοπλασμάτων στα αβγά) και που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως 
όρνιθες ωοπαραγωγής. Καθώς το στάδιο της πουλάδας αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο της ζωής 
της όρνιθας, οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν εμποδίζουν την τήρηση της πρόσβασης σε υπαίθριο 
χώρο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ζώου.

Τροπολογία 1251
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα πουλερικά πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον 
κατά το ένα τρίτο της διάρκειας ζωής τους. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να παρέχεται 
διαρκής πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους 
κατά τη διάρκεια της ημέρας από όσο το 
δυνατόν μικρότερη ηλικία, εφόσον είναι 
πρακτικά εφικτό, όταν το επιτρέπουν η 
φυσική τους κατάσταση και οι συνθήκες, 
εκτός από την περίπτωση προσωρινών 
περιορισμών που επιβάλλονται βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας·

α) οι όρνιθες ωοπαραγωγής και τα 
πουλερικά πάχυνσης πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον 
κατά το ένα τρίτο της διάρκειας ζωής τους, 
εκτός από την περίπτωση προσωρινών 
περιορισμών που επιβάλλονται βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας·

Or. fr

Τροπολογία 1252
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα πουλερικά πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον 
κατά το ένα τρίτο της διάρκειας ζωής τους. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να παρέχεται 
διαρκής πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους 

α) οι όρνιθες ωοπαραγωγής και τα πτηνά 
πάχυνσης πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
υπαίθριο χώρο τουλάχιστον κατά το ένα 
τρίτο της διάρκειας ζωής τους, εκτός από 
την περίπτωση προσωρινών περιορισμών 
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κατά τη διάρκεια της ημέρας από όσο το 
δυνατόν μικρότερη ηλικία, εφόσον είναι 
πρακτικά εφικτό, όταν το επιτρέπουν η 
φυσική τους κατάσταση και οι συνθήκες, 
εκτός από την περίπτωση προσωρινών 
περιορισμών που επιβάλλονται βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας·

που επιβάλλονται βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας·

Or. xm

Αιτιολόγηση

Forhealth and animal fragility issues, young birds must be kept indoors during thefirst weeks 
of the breeding period. Furthermore, for health issues also, it is not possible to give access to 
outdoors for pullets under 18 weeks. Indeed, theimmunization coverage is fully vested only at 
the end of this 18-week period.Good sanitary quality of livestock and eggs, particularly in 
relation to therisk of Salmonella and Mycoplasma, cannot be guaranteed if the pullets have 
amandatory access to outdoors. As pullett period represents 1/3 of the life of ahen, these 
provisions do not prevent to comply with the access to outdoorsduring most of its life (as 
required in (a) of paragraph 2.4.6)

Τροπολογία 1253
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα πουλερικά πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον 
κατά το ένα τρίτο της διάρκειας ζωής τους. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να παρέχεται 
διαρκής πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους 
κατά τη διάρκεια της ημέρας από όσο το 
δυνατόν μικρότερη ηλικία, εφόσον είναι 
πρακτικά εφικτό, όταν το επιτρέπουν η 
φυσική τους κατάσταση και οι συνθήκες, 
εκτός από την περίπτωση προσωρινών 
περιορισμών που επιβάλλονται βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας·

α) Τα πουλερικά πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον 
κατά το μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας 
ζωής τους. Ειδικότερα, θα πρέπει να 
παρέχεται διαρκής πρόσβαση σε 
υπαίθριους χώρους κατά τη διάρκεια της 
ημέρας από όσο το δυνατόν μικρότερη 
ηλικία, εφόσον είναι πρακτικά εφικτό, 
όταν το επιτρέπουν η φυσική τους 
κατάσταση και οι συνθήκες, εκτός από την 
περίπτωση προσωρινών περιορισμών που 
επιβάλλονται λόγω κακών καιρικών 
συνθηκών ή βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας·

Or. en
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Τροπολογία 1254
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά 
πρέπει να καλύπτονται κυρίως με 
βλάστηση απαρτιζόμενη από ευρύ φάσμα 
φυτών, να διαθέτουν εγκαταστάσεις 
προστασίας και να παρέχουν στα 
πουλερικά ευχερή πρόσβαση σε επαρκή 
αριθμό ποτιστρών. Η βλάστηση στους 
υπαίθριους χώρους πρέπει να συλλέγεται 
και να απομακρύνεται σε τακτικά 
διαστήματα, ώστε να μειώνονται οι 
πιθανότητες εμφάνισης πλεονάσματος 
θρεπτικών ουσιών. Οι υπαίθριοι χώροι δεν 
θα πρέπει να εκτείνονται πέρα από ακτίνα 
150 μέτρων από το πλησιέστερο άνοιγμα 
του ορνιθώνα. Εντούτοις, επιτρέπεται 
επέκταση έως τα 350 μέτρα από το 
πλησιέστερο άνοιγμα του ορνιθώνα, υπό 
τον όρο ότι υπάρχει επαρκής αριθμός 
υπόστεγων και ποτιστρών που 
κατανέμονται ομοιόμορφα σε ολόκληρο 
τον υπαίθριο χώρο με τουλάχιστον 
τέσσερα υπόστεγα ανά εκτάριο·

β) οι υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά 
πρέπει να καλύπτονται κυρίως με 
βλάστηση. Η βλάστηση στους υπαίθριους 
χώρους πρέπει να συλλέγεται και να 
απομακρύνεται σε τακτικά διαστήματα, 
ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες 
εμφάνισης πλεονάσματος θρεπτικών 
ουσιών. Οι υπαίθριοι χώροι δεν θα πρέπει 
να εκτείνονται πέρα από ακτίνα 150 
μέτρων από το πλησιέστερο άνοιγμα του 
ορνιθώνα. Εντούτοις, επιτρέπεται 
επέκταση έως τα 350 μέτρα από το 
πλησιέστερο άνοιγμα του ορνιθώνα, υπό 
τον όρο ότι υπάρχει επαρκής αριθμός 
υπόστεγων ή θαμνώδους/δασώδους 
βλάστησης που κατανέμονται ομοιόμορφα 
σε ολόκληρο τον υπαίθριο χώρο με 
τουλάχιστον τέσσερα υπόστεγα ή άλση
ανά εκτάριο·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Les variétés de plantes qui peuvent être sur un parcours dépendent avant tout de la région de 
l’élevage et de son climat. La réglementation ne doit pas imposer « un large éventail de 
plantes » au risque d’avoir des espèces exotiques néfastes pour l’environnement.La présence 
d’abreuvoirs sur les parcours extérieurs attire les oiseaux sauvages et entraîne un risque 
important en cas d’épisode d’Influenza aviaire. Pour cette raison, la Commission européenne 
la déconseille en cas d’épisode d’Influenza aviaire, et cela est même interdit en permanence 
dans certains états-membres.C’est la végétation, par exemple avec des arbustes ou de arbres, 
qui aide les volailles à s’étendre sur les parcours en plein air, il n’est pas nécessaire d’avoir 
d’autres équipements de protection en plus.
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Τροπολογία 1255
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά 
πρέπει να καλύπτονται κυρίως με 
βλάστηση απαρτιζόμενη από ευρύ φάσμα 
φυτών, να διαθέτουν εγκαταστάσεις 
προστασίας και να παρέχουν στα 
πουλερικά ευχερή πρόσβαση σε επαρκή 
αριθμό ποτιστρών. Η βλάστηση στους 
υπαίθριους χώρους πρέπει να συλλέγεται 
και να απομακρύνεται σε τακτικά 
διαστήματα, ώστε να μειώνονται οι 
πιθανότητες εμφάνισης πλεονάσματος 
θρεπτικών ουσιών. Οι υπαίθριοι χώροι δεν 
θα πρέπει να εκτείνονται πέρα από ακτίνα 
150 μέτρων από το πλησιέστερο άνοιγμα 
του ορνιθώνα. Εντούτοις, επιτρέπεται 
επέκταση έως τα 350 μέτρα από το 
πλησιέστερο άνοιγμα του ορνιθώνα, υπό 
τον όρο ότι υπάρχει επαρκής αριθμός 
υπόστεγων και ποτιστρών που 
κατανέμονται ομοιόμορφα σε ολόκληρο 
τον υπαίθριο χώρο με τουλάχιστον 
τέσσερα υπόστεγα ανά εκτάριο·

β) οι υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά 
πρέπει να καλύπτονται κυρίως με 
βλάστηση απαρτιζόμενη από ευρύ φάσμα 
φυτών. Η βλάστηση στους υπαίθριους 
χώρους πρέπει να συλλέγεται και να 
απομακρύνεται σε τακτικά διαστήματα, 
ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες 
εμφάνισης πλεονάσματος θρεπτικών 
ουσιών. Οι υπαίθριοι χώροι δεν θα πρέπει 
να εκτείνονται πέρα από ακτίνα 150 
μέτρων από το πλησιέστερο άνοιγμα του 
ορνιθώνα. Εντούτοις, επιτρέπεται 
επέκταση έως τα 350 μέτρα από το 
πλησιέστερο άνοιγμα του ορνιθώνα, υπό 
τον όρο ότι υπάρχει επαρκής αριθμός 
υπόστεγων και εκτάσεις όπου φύονται 
θάμνοι ή δασώδεις εκτάσεις που 
κατανέμονται ομοιόμορφα σε ολόκληρο 
τον υπαίθριο χώρο με τουλάχιστον 
τέσσερα υπόστεγα ή θάμνους ανά εκτάριο·

Or. xm

Αιτιολόγηση

The varieties of plants that can be found on open-air spacesdepends primarily on the place of 
the production and its climate. Theregulation must not impose "a wide range of plants" at the 
risk ofhaving exotic varieties harmful to the environment. The presence of drinkingtroughs on 
the on open-air runs attracts wild birds and causes a significantrisk in case of an avian 
influenza episode. For this reason, the EuropeanCommission does not recommend it, and this 
is even banned permanently in somemember states. Vegetation, for example with trees or 
shrubs, helpspoultry to expand on outdoor spaces, it is not necessary to have otheradditional 
protective equipment.

Τροπολογία 1256
Anja Hazekamp, Stefan Eck
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά 
πρέπει να καλύπτονται κυρίως με 
βλάστηση απαρτιζόμενη από ευρύ φάσμα 
φυτών, να διαθέτουν εγκαταστάσεις 
προστασίας και να παρέχουν στα 
πουλερικά ευχερή πρόσβαση σε επαρκή 
αριθμό ποτιστρών. Η βλάστηση στους 
υπαίθριους χώρους πρέπει να συλλέγεται 
και να απομακρύνεται σε τακτικά 
διαστήματα, ώστε να μειώνονται οι 
πιθανότητες εμφάνισης πλεονάσματος 
θρεπτικών ουσιών. Οι υπαίθριοι χώροι δεν 
θα πρέπει να εκτείνονται πέρα από ακτίνα 
150 μέτρων από το πλησιέστερο άνοιγμα 
του ορνιθώνα. Εντούτοις, επιτρέπεται 
επέκταση έως τα 350 μέτρα από το 
πλησιέστερο άνοιγμα του ορνιθώνα, υπό 
τον όρο ότι υπάρχει επαρκής αριθμός 
υπόστεγων και ποτιστρών που 
κατανέμονται ομοιόμορφα σε ολόκληρο 
τον υπαίθριο χώρο με τουλάχιστον 
τέσσερα υπόστεγα ανά εκτάριο·

β) οι υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά 
πρέπει να καλύπτονται κυρίως με 
βλάστηση απαρτιζόμενη από ευρύ φάσμα 
φυτών, να διαθέτουν κατάλληλο αριθμό 
εγκαταστάσεων προστασίας, οι οποίες
παρέχουν στα πουλερικά ευχερή πρόσβαση 
σε επαρκή αριθμό ποτιστρών. Οι 
εγκαταστάσεις προστασίας θα πρέπει να 
επιτρέπουν στα ζώα να κρύβονται. Η 
βλάστηση στους υπαίθριους χώρους πρέπει 
να συλλέγεται και να απομακρύνεται σε 
τακτικά διαστήματα, ώστε να μειώνονται 
οι πιθανότητες εμφάνισης πλεονάσματος 
θρεπτικών ουσιών. Οι υπαίθριοι χώροι δεν 
θα πρέπει να εκτείνονται πέρα από ακτίνα 
150 μέτρων από το πλησιέστερο άνοιγμα 
του ορνιθώνα. Εντούτοις, επιτρέπεται 
επέκταση έως τα 350 μέτρα από το 
πλησιέστερο άνοιγμα του ορνιθώνα, υπό 
τον όρο ότι υπάρχει επαρκής αριθμός 
υπόστεγων και ποτιστρών που 
κατανέμονται ομοιόμορφα σε ολόκληρο 
τον υπαίθριο χώρο με τουλάχιστον 
τέσσερα υπόστεγα ανά εκτάριο·

Or. en

Τροπολογία 1257
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) όταν τα πουλερικά διατηρούνται σε 
κλειστούς χώρους λόγω περιορισμών ή 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας, πρέπει να έχουν 
διαρκή πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες 
ακατέργαστης χορτονομής και σε 
κατάλληλα υλικά για να ικανοποιούνται οι 

δ) όταν τα πουλερικά διατηρούνται σε 
κλειστούς χώρους, μεταξύ άλλων λόγω 
περιορισμών ή υποχρεώσεων που 
επιβάλλονται βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας, πρέπει να έχουν διαρκή 
πρόσβαση σε μια πυλωτή (υπαίθριο 
αυλόγυρο), καθώς και σε επαρκείς 
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ηθολογικές ανάγκες τους· ποσότητες ακατέργαστης χορτονομής και 
σε κατάλληλα υλικά για να ικανοποιούνται 
οι ηθολογικές ανάγκες τους·

Or. en

Τροπολογία 1258
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαγορεύεται η αποπτέρωση ζώντων 
πουλερικών.

Απαγορεύονται ο εξαναγκαστικός 
σιτισμός και η αποπτέρωση ζώντων 
πουλερικών

Or. en

Τροπολογία 1259
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4.7α. Απαγορεύεται ο ακρωτηριασμός 
των πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων 
του ευνουχισμού και της αποτομής του 
ράμφους. Οι χειρουργικές επεμβάσεις 
επιτρέπονται μόνο σε σπάνιες 
περιπτώσεις, σε κατά 
περίπτωση/μεμονωμένη βάση και μόνο 
για βάσιμους λόγους σε σχέση με την 
καλή διαβίωση των ζώων. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, πρέπει να προλαμβάνονται ο 
πόνος και η ταλαιπωρία με τη χορήγηση 
κατάλληλης αναισθησίας και 
παρατεταμένης αναλγησίας. Οι 
επεμβάσεις πραγματοποιούνται μόνο 
στην πιο κατάλληλη ηλικία από 
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ειδικευμένο προσωπικό και χειρουργό 
κτηνίατρο. Όπου είναι εφικτό, 
εφαρμόζονται μη χειρουργικές 
εναλλακτικές λύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων της 
χρησιμοποίησης κατάλληλων φυλών και 
πρακτικών διατήρησης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες 
ανησυχίες που συνδέονται με την 
εκτροφή μη ευνουχισμένων (ακέραιων) 
αρσενικών.

Or. en

Τροπολογία 1260
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.4.7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4.7α. Απαγορεύεται ο ακρωτηριασμός 
των πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων 
του ευνουχισμού και της αποτομής του 
ράμφους.

Or. en

Τροπολογία 1261
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.5.5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα μελισσοκομεία εγκαθίστανται σε 
περιοχές που εξασφαλίζουν πηγές 
νέκταρος και γύρης οι οποίες συνίστανται 
κυρίως σε βιολογικές καλλιέργειες ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, αυτοφυή 
βλάστηση ή δάση μη βιολογικής 
διαχείρισης ή καλλιέργειες στις οποίες 

α) τα μελισσοκομεία εγκαθίστανται σε 
περιοχές που εξασφαλίζουν πηγές 
νέκταρος και γύρης οι οποίες συνίστανται 
κυρίως σε βιολογικές καλλιέργειες ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, αυτοφυή 
βλάστηση ή δάση μη βιολογικής 
διαχείρισης ή καλλιέργειες στις οποίες 
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εφαρμόζονται μόνον μέθοδοι 
περιορισμένων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων·

εφαρμόζονται μόνον μέθοδοι 
περιορισμένων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ισοδύναμες με εκείνες που 
προβλέπονται στα άρθρα 28 και 30 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·

Or. es

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί η ορολογία.

Τροπολογία 1262
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.5.5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα μελισσοκομεία πρέπει να είναι 
εγκατεστημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε, 
σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων από τη θέση του 
μελισσοκομείου, οι πηγές νέκταρος και 
γύρης να αποτελούνται κυρίως από 
βιολογικές καλλιέργειες ή αυτοφυή 
βλάστηση ή καλλιέργειες στις οποίες 
εφαρμόζονται μέθοδοι παραγωγής 
περιορισμένων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, ισοδύναμες με αυτές που 
περιγράφονται στα άρθρα 28 και 30 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1305/2013 του 
Συμβουλίου οι οποίες δεν μπορούν να 
επηρεάσουν τον χαρακτηρισμό της 
μελισσοκομικής παραγωγής ως 
βιολογικής. Οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν 
ισχύουν για περιοχές όπου δεν υπάρχει 
ανθοφορία ή όταν οι μέλισσες βρίσκονται 
σε διαχείμαση·

γ) θα πρέπει να αναπτυχθούν 
κατευθυντήριες γραμμές από την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, 
EGTOP·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται περαιτέρω εναρμόνιση όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης των μελισσοκομείων. Η 
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έκταση συμβατικών αγρών που μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς και το είδος των συμβατικών 
καλλιεργειών και των πηγών νέκταρος και γύρης που επιτρέπονται εντός της ακτίνας 3 
χιλιομέτρων είναι ασαφής. Παρατηρούνται πολύ διαφορετικές ερμηνείες μεταξύ των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 1263
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.5.5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι κυψέλες και τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται στη μελισσοκομία 
πρέπει να κατασκευάζονται κατά βάση από 
φυσικά υλικά που δεν παρουσιάζουν 
κίνδυνο μόλυνσης του περιβάλλοντος ή 
των προϊόντων της μελισσοκομίας·

δ) οι κυψέλες και τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται στη μελισσοκομία 
πρέπει να κατασκευάζονται κατά βάση από 
υλικά που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο 
μόλυνσης του περιβάλλοντος ή των 
προϊόντων της μελισσοκομίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατό για τους μελισσοκόμους βιολογικής παραγωγής να χρησιμοποιούν 
σύγχρονες κυψέλες που κατασκευάζονται από ελαφρύτερο υλικό. Οι κυψέλες από εξηλασμένη 
πολυστερίνη (Styrofoam) και συναφή υλικά χρησιμοποιούνται με επιτυχία στη συμβατική 
μελισσοκομία χωρίς να απειλείται η ασφάλεια των τροφίμων ή η υγεία των ζώων.

Τροπολογία 1264
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2.6 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.6. Εκτροφή πλατωνιού, αγρινού και 
ευρωπαϊκού ελαφιού

2.6.1. Μετατροπή

Το πλατώνι, το αγρινό, το ευρωπαϊκό 
ελάφι και τα προϊόντα τους μπορούν να
θεωρούνται βιολογικά μετά την τήρηση 
της περιόδου μετατροπής τουλάχιστον 6 
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μηνών για το πλατώνι και το αγρινό και 
12 μηνών για το ευρωπαϊκό ελάφι.

2.6.2. Ειδικές συνθήκες στέγασης και 
πυκνότητα των ζώων

Όσον αφορά τις συνθήκες στέγασης και 
την πυκνότητα των ζώων, ισχύουν οι 
ακόλουθοι κανόνες:

α) Το πλατώνι, το αγρινό και το 
ευρωπαϊκό ελάφι εκτρέφονται σε 
κλωβούς, όπως αναφέρεται στο στοιχείο 
στ). Το ελάχιστο μέγεθος εντός κλωβού 
για το πλατώνι και το αγρινό είναι ένα 
εκτάριο, ενώ για το ευρωπαϊκό ελάφι 
είναι δύο εκτάρια. Σε περίπτωση 
εκτροφής διαφόρων ειδών σε έναν κλωβό, 
το ελάχιστο μέγεθος του κλωβού είναι 
τρία εκτάρια·

β)  Για κάθε κλωβό πρέπει να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα 
διαχωρισμού σε τουλάχιστον δύο 
περιφραγμένους χώρους. Το ελάχιστο 
μέγεθος ενός κλωβού είναι μισό εκτάριο 
για το πλατώνι και το αγρινό και 
τουλάχιστον ένα εκτάριο για το 
ευρωπαϊκό ελάφι ή για διάφορα είδη που 
εκτρέφονται σε κοινό κλωβό·

γ) Τα ζώα πρέπει να ζουν σε κοινωνικές 
ομάδες. Ο ελάχιστον αριθμός ενήλικων 
ζώων σε έναν κλωβό πρέπει να 
περιλαμβάνει τρία θηλυκά και ένα 
αρσενικό για κάθε είδος ζώου. Το 
ανώτερο όριο όσον αφορά τον αριθμό 
ζώων ανά εκτάριο σε έναν κλωβό είναι:

i) Πλατώνι και αγρινό: 10 ενήλικα ζώα 
ανά εκτάριο·

ii) Ευρωπαϊκό ελάφι: 5 ενήλικα ζώα ανά 
εκτάριο·

δ) Τα ζώα που εκτρέφονται σε αγέλη 
περιλαμβάνονται στην ποσόστωση που 
αναφέρεται στην προηγούμενη 
παράγραφο κατά το πρώτο έτος ζωής· 

ε) Η εκτροφή μεμονωμένων ζώων 
χωριστά δεν επιτρέπεται, εκτός εάν αυτό 
γίνεται για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα και υφίσταται σοβαρός λόγος, 
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όπως πρόληψη ασθένειας ή κτηνιατρική 
αγωγή·

στ) Όσον αφορά τους κλωβούς, ισχύουν 
οι ακόλουθες διατάξεις:

i) Ως «κλωβός» νοείται ένας 
περιφραγμένος χώρος που πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα τμήμα όπου τα ζώα 
προστατεύονται από τις καιρικές 
συνθήκες. Δεν επιτρέπεται η εκτροφή 
βιολογικού ζωικού κεφαλαίου σε κλωβό 
σε πολύ υγρό ή βαλτώδες έδαφος·

ii) Πρέπει να διασφαλίζεται η φυσική 
βόσκηση σε έναν κλωβό κατά τη διάρκεια 
της περιόδου βλάστησης. Δεν επιτρέπεται 
η χρήση κλωβών που δεν μπορούν να 
παρέχουν ζωοτροφή μέσω βόσκησης 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 
βλάστησης·

iii) Στα ζώα πρέπει να παρέχονται 
κρυψώνες και υπόστεγα·

iv) Στα ζώα πρέπει να παρέχεται μια 
φυσική μέθοδος για την περιποίηση των 
οπλών. Εάν η εν λόγω μέθοδος δεν είναι 
επαρκής λόγω της σύνθεσης του εδάφους, 
πρέπει να διασφαλίζεται μέσω άλλων 
κατάλληλων μέτρων (π.χ. μέσω της 
σταθεροποίησης του εδάφους γύρω από 
σημεία σίτισης)·

v) Στους κλωβούς για το ευρωπαϊκό 
ελάφι, τα ζώα πρέπει να μπορούν να 
κυλιούνται στην ιλύ ώστε να 
διασφαλίζονται η περιποίηση του 
δέρματος και η ρύθμιση της 
θερμοκρασίας του σώματος·

vi) Οι χώροι σίτισης πρέπει να βρίσκονται 
σε περιοχές που προστατεύονται από τις 
καιρικές συνθήκες και είναι προσβάσιμοι 
τόσο για τα ζώα όσο και τα άτομα που τα 
φροντίζουν. Το έδαφος στο οποίο 
βρίσκονται οι χώροι σίτισης πρέπει να 
είναι συμπαγές και ο εξοπλισμός σίτισης 
πρέπει να διαθέτει στέγη·

vii) Εάν δεν μπορεί να διασφαλιστεί 
διαρκής πρόσβαση στη ζωοτροφή, οι 
χώροι σίτισης πρέπει να είναι 
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σχεδιασμένοι έτσι ώστε όλα τα ζώα να 
μπορούν να σιτίζονται ταυτόχρονα·

viii) Οι εξωτερικές και εσωτερικές 
περιφράξεις πρέπει να είναι ευκρινώς 
ορατές στα ζώα ώστε να αποτρέπεται ο 
τραυματισμός τους. Η περίφραξη δεν 
πρέπει να έχει αιχμηρές γωνίες·

ix) Η περίφραξη του κλωβού θα πρέπει να 
έχει ύψος τουλάχιστον 1,8 μέτρα για το 
πλατώνι και το αγρινό και τουλάχιστον 
δύο μέτρα για το ευρωπαϊκό ελάφι. Τα εν 
λόγω ύψη δεν ισχύουν για την περίφραξη 
εντός του κλωβού με σκοπό τη 
δημιουργία περιφραγμένων χώρων·

x) Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
βλάστησης, τα ζώα πρέπει να 
διατρέφονται με βοσκή στους κλωβούς·

xi) Η σίτιση επιτρέπεται μόνο σε 
περίπτωση έλλειψης βοσκής λόγω 
δυσμενών καιρικών συνθηκών·

xii) Στα εκτρεφόμενα ζώα σε κλωβό 
πρέπει να παρέχεται ασφαλές νερό. Εάν 
δεν υπάρχει διαθέσιμη φυσική πηγή νερού 
ευκόλως προσβάσιμη για τα ζώα, πρέπει 
να παρέχονται σημεία ποτίσματος.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές ζητούν ολοένα και περισσότερο βιολογικά προϊόντα από άγρια θηράματα και 
κουνέλια. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να θεσπιστούν επίσης, σε επίπεδο ΕΕ, ενιαίοι κανόνες 
για την εκτροφή του ευρωπαϊκού ελαφιού, του αγρινού, του πλατωνιού και των κουνελιών

Τροπολογία 1265
Ricardo Serrão Santos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α) «βιώσιμη αλιεία»: η εξαγωγή έμβιων 
υδρόβιων πόρων που μπορούν να 
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διατηρηθούν επ’ αόριστον χωρίς να 
μειωθεί η ικανότητα των ειδών που 
αποτελούν στόχο αλιείας να διατηρούν 
υγιή επίπεδα πληθυσμού και χωρίς 
μεγάλες δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλα 
είδη στο οικοσύστημα ή στους 
οικοτόπους τους, κατά την έννοια της 
οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα ή της 
οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια 
στρατηγική73α, ανάλογα με την 
περίπτωση

__________________
73αΟδηγία 2006/113/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 περί της 
απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για 
οστρακοειδή (ΕΕ L 376, της 22.12.2006, 
σ. 14) και οδηγία 2008/56/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 περί 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο 
της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 
(ΕΕ L 164, της 25.6.2008, σ. 19), 
αντίστοιχα.

Or. pt

Τροπολογία 1266
Ricardo Serrão Santos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 2. 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 6α. Οι εκμεταλλεύσεις βιολογικής 
παραγωγής θαλάσσιων φυκιών και ζώων 
υδατοκαλλιέργειας δεν προκαλούν 
κινδύνους για τα είδη που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον από πλευράς διατήρησης.

Or. pt
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Τροπολογία 1267
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 3 – σημείο 3.2.1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι περιοχές ανάπτυξης είναι υψηλής 
οικολογικής κατάστασης, όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2000/60/ΕΚ75, και δεν είναι 
ακατάλληλες για λόγους υγείας.

α) οι περιοχές ανάπτυξης είναι υψηλής 
οικολογικής κατάστασης, όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2000/60/ΕΚ75, ή ποιότητας 
που αντιστοιχεί στις ζώνες παραγωγής 
κατηγορίας Α και Β δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 (10), και 
δεν είναι ακατάλληλες για λόγους υγείας.

__________________ __________________
75 Οδηγία 2006/113/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 2006 , περί της 
απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για 
οστρακοειδή (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, 
σ.&nbsp;14).

75Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 
22.12.2000, σ. 1). (10) Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό 
ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των 
επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 139 
της 30.4.2004, σ. 206). 

Or. fr

Αιτιολόγηση

On reprend les conditions fixées dans le précédent règlement 834/2007 (règlement CE article 
13 1.a) et doit permettre dans l’attente de transposition de critères adaptés dans le cadre de 
la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE, de conserver des possibilités de classement 
adaptées aux activités et applicables au travers de critères de classement utilisés pour les 
zones de production conchylicole.Ainsi, la récolte d’algues marines sauvages (3.2.1.) et la 
culture d’algues marines (3.2.2. faisant référence également au 3.2.1.), sont considérées 
comme des productions biologiques (que l’utilisation des algues produites soit alimentaire ou 
non alimentaire) dans les zones de production réunissant les conditions suivantes :-si un 
classement au titre du règlement 854/2004 a été effectué pour la zone concernée celle-ci doit 
être classée A ou B pour au moins un groupe de mollusque (bivalves fouisseurs, bivalves non 
fouisseurs)-si la zone n’a pas fait l’objet d’un tel classement, l’opérateur doit mettre en place 
une démarche du même type que celle aboutissant au classement.
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Τροπολογία 1268
Alain Cadec, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 3.2.1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι περιοχές ανάπτυξης είναι υψηλής 
οικολογικής κατάστασης, όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2000/60/ΕΚ75, και δεν είναι 
ακατάλληλες για λόγους υγείας.

α) οι περιοχές ανάπτυξης είναι υψηλής 
οικολογικής κατάστασης, όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2000/60/ΕΚ75, ή ποιότητας 
που αντιστοιχεί στις ζώνες παραγωγής 
κατηγορίας Α και Β δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004, και δεν 
είναι ακατάλληλες για λόγους υγείας.

__________________ __________________
75 Οδηγία 2006/113/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 , περί της 
απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για 
οστρακοειδή (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 
14).

75 Οδηγία 2006/113/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 , περί της 
απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για 
οστρακοειδή (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 
14).

Or. fr

Τροπολογία 1269
Ricardo Serrão Santos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 3.2.1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι περιοχές ανάπτυξης είναι υψηλής 
οικολογικής κατάστασης, όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2000/60/ΕΚ75, και δεν είναι 
ακατάλληλες για λόγους υγείας.

α) οι περιοχές ανάπτυξης είναι υψηλής 
οικολογικής κατάστασης, όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2000/60/ΕΚ75, ή καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως 
ορίζεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ75α, και 
δεν είναι ακατάλληλες για λόγους υγείας.

__________________ __________________
75αΟδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Ιουνίου 2008 περί πλαισίου 
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κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 
πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 
(οδηγία-πλαίσιο
για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 
της 25.6.2008, σ. 19)

75 Οδηγία 2006/113/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 , περί της 
απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για 
οστρακοειδή (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 
14).

75 Οδηγία 2006/113/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 , περί της 
απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για 
οστρακοειδή (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 
14).

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας μπορεί να λειτουργούν σε θαλάσσιο περιβάλλον και, στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική.

Τροπολογία 1270
Alain Cadec, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 3.2.2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τη διασφάλιση της διατήρησης ενός 
ευρέος αποθέματος νεαρών φυκιών, πρέπει 
να διεξάγεται τακτικά συλλογή νεαρών
φυκιών στο φυσικό περιβάλλον για τον 
εμπλουτισμό του αποθέματος της 
ελεγχόμενης καλλιέργειας·

β) για τη διασφάλιση της διατήρησης ενός 
ευρέος αποθέματος νεαρών φυκιών, πρέπει 
να διεξάγεται τακτικά συλλογή φυκιών στο 
φυσικό περιβάλλον για τη διατήρηση και 
την ανάπτυξη της ποικιλότητας του 
αποθέματος της ελεγχόμενης καλλιέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 1271
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 3.2.2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τη διασφάλιση της διατήρησης ενός 
ευρέος αποθέματος νεαρών φυκιών, πρέπει 
να διεξάγεται τακτικά συλλογή νεαρών
φυκιών στο φυσικό περιβάλλον για τον 
εμπλουτισμό του αποθέματος της 
ελεγχόμενης καλλιέργειας·

β) για τη διασφάλιση της διατήρησης ενός 
ευρέος αποθέματος νεαρών φυκιών, πρέπει 
να διεξάγεται τακτικά συλλογή φυκιών στο 
φυσικό περιβάλλον για τη διατήρηση και 
την ανάπτυξη της ποικιλότητας του 
αποθέματος της ελεγχόμενης καλλιέργειας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση της διατήρησης διαφοροποιημένου αποθέματος φυκιών, μπορεί να 
διεξάγεται τακτικά συλλογή φυκιών κάθε ηλικίας στο φυσικό περιβάλλον· κατά συνέπεια, 
προτείνεται η διαγραφή του επιθέτου «νεαρών». Με την πρόταση τροποποίησης «για τη 
διατήρηση και την ανάπτυξη της ποικιλότητας του αποθέματος» αποσαφηνίζεται ο στόχος που 
επιδιώκεται με τον κανόνα παραγωγής.

Τροπολογία 1272
Alain Cadec, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 3.4.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.4.4. Εάν τα φύκια συλλέγονται σε 
κοινόκτητη ή κοινόχρηστη περιοχή 
συλλογής, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η 
συνολική ποσότητα είναι σύμφωνη με τον 
παρόντα κανονισμό.

3.4.4. Εάν τα φύκια συλλέγονται σε 
κοινόκτητη ή κοινόχρηστη περιοχή 
συλλογής, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία που να εκδίδονται από την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και να 
αποδεικνύουν ότι η συνολική ποσότητα 
είναι σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό.

Or. fr

Τροπολογία 1273
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 3.4.4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.4.4. Εάν τα φύκια συλλέγονται σε 
κοινόκτητη ή κοινόχρηστη περιοχή 
συλλογής, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η 
συνολική ποσότητα είναι σύμφωνη με τον 
παρόντα κανονισμό.

3.4.4. Εάν τα φύκια συλλέγονται σε 
κοινόκτητη ή κοινόχρηστη περιοχή 
συλλογής, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία που να εκδίδονται από την 
αρμόδια αρχή και να αποδεικνύουν ότι η 
συνολική ποσότητα είναι σύμφωνη με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσθήκη διασφαλίζει την παρέμβαση της αρμόδιας αρχής για τη διαχείριση της 
βιομάζας των φυκιών. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 
πόρων και τη διάρθρωση του επαγγέλματος της συλλογής φυκιών των ακτών στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 1274
Ivan Jakovčić

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙII – σημείο 4.1.2.1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η βιολογική υδατοκαλλιέργεια 
βασίζεται στην εκτροφή νέων ζώων που 
προέρχονται από βιολογικούς γεννήτορες 
και από βιολογικές εκμεταλλεύσεις·

α) Για σκοπούς εκτροφής και στην 
περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα 
ιχθύδια βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, 
δυνάμει των κατωτέρω περιορισμών:

α) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ιχθύδια 
βιολογικής εκτροφής όποτε είναι 
διαθέσιμα

β) τουλάχιστον τα τελευταία τρία τέταρτα 
της διάρκειας του κύκλου παραγωγής 
αποτελούν αντικείμενο βιολογικής 
διαχείρισης.

Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την 
καταγραφή των ειδών υδατοκαλλιέργειας 
για τα οποία διατίθενται ιχθύδια 
βιολογικής εκτροφής στην επικράτειά του 
και της ικανότητας παραγωγής των 
πιστοποιημένων μονάδων 
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υδατοκαλλιέργειας.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για τον καθορισμό των τεχνικών 
λεπτομερειών που σχετίζονται με τη 
δημιουργία της βάσης δεδομένων η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Or. en

Τροπολογία 1275
Ricardo Serrão Santos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙII – σημείο 4.1.2.1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Στις περιπτώσεις που είναι πρακτικά 
αδύνατο να εξασφαλιστούν ζώα υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 
4.1.2.1 στοιχείο α), μπορούν να 
συλλαμβάνονται από το φυσικό 
περιβάλλον. Τα ζώα αυτά αποτελούν 
αντικείμενο βιολογικής διαχείρισης για 
τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από την 
ενδεχόμενη χρήση τους.

Or. pt

Τροπολογία 1276
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙII – σημείο 4.1.2.1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) άγρια ή μη βιολογικά ζώα 
υδατοκαλλιέργειας μπορούν να εισάγονται 
σε μία εκμετάλλευση για σκοπούς 
βελτίωσης του γενετικού αποθέματος. Τα 
ζώα αυτά αποτελούν αντικείμενο 
βιολογικής διαχείρισης για τρεις μήνες 

δ) άγρια ψάρια, μεταξύ άλλων τα ψάρια 
εκείνα που χρησιμοποιούνται για 
ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια από ολόκληρα 
ψάρια που προέρχονται από άγρια αλιεία 
και άγρια ψάρια που χρησιμοποιούνται 
για εκτροφή ή ως ψάρια καθαριστές, δεν 
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τουλάχιστον πριν από την ενδεχόμενη 
χρήση τους για αναπαραγωγή.

χρησιμοποιούνται στη βιολογική 
παραγωγή. Κατ' εξαίρεση, όταν δεν 
υπάρχουν ευλόγως διαθέσιμες 
εναλλακτικές πηγές και οι συνθήκες είναι 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ειδών,
άγρια ή μη βιολογικά ζώα 
υδατοκαλλιέργειας μπορούν να εισάγονται 
σε μία εκμετάλλευση για σκοπούς 
βελτίωσης της καταλληλότητας του 
γενετικού αποθέματος. Τα ζώα αυτά 
αποτελούν αντικείμενο βιολογικής 
διαχείρισης για τρεις μήνες τουλάχιστον 
πριν από την ενδεχόμενη χρήση τους για 
αναπαραγωγή.

Or. en

Τροπολογία 1277
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙII – σημείο 4.1.2.1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) για σκοπούς εκτροφής, η συλλογή 
άγριων ιχθυδίων υδατοκαλλιέργειας 
περιορίζεται ειδικότερα στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

i) φυσικής εισροής προνυμφών και 
ιχθυδίων ιχθύων ή μαλακόστρακων κατά 
την πλήρωση των δεξαμενών, των 
συστημάτων συγκράτησης και των 
περιφραγμένων χώρων·

ii) του ευρωπαϊκού χελιού στο στάδιο του 
γυαλόχελου, υπό τον όρο ότι εφαρμόζεται 
εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης χελιών 
για την τοποθεσία και ότι παραμένει 
ανεπίλυτο το ζήτημα της τεχνητής 
γονιμοποίησης·

iii) του εμπλουτισμού άγριων ιχθυδίων 
άλλων ειδών εκτός του ευρωπαϊκού 
χελιού σε εκτατικές υδατοκαλλιέργειες σε 
υγρότοπους, όπως δεξαμενές υφάλμυρων 
υδάτων, περιοχές στις οποίες 
εκδηλώνεται παλίρροια και παράκτιες 
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λιμνοθάλασσες, υπό τον όρο ότι:

- ο εμπλουτισμός του πληθυσμού είναι 
σύμφωνος με μέτρα διαχείρισης που 
εγκρίθηκαν από τις αρχές που είναι 
αρμόδιες για τη διασφάλιση της βιώσιμης 
εκμετάλλευσης των εκάστοτε ειδών, και

- οι ιχθύες τρέφονται αποκλειστικά με 
φυσικές ζωοτροφές που είναι διαθέσιμες 
στο περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 1278
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙII – σημείο 4.1.2.1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) για σκοπούς εκτροφής και στην 
περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα 
βιολογικά ιχθύδια υδατοκαλλιέργειας, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν τη 
χρήση μη βιολογικών ιχθυδίων, με την 
προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τα τελευταία 
δύο τρίτα της διάρκειας του κύκλου 
παραγωγής αποτελούν αντικείμενο 
βιολογικής διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 1279
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙII – σημείο 4.1.2.1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1.2.1α. Για σκοπούς εκτροφής και στην 
περίπτωση που ιχθύδια βιολογικής 
υδατοκαλλιέργειας δεν είναι διαθέσιμα, 
δυνάμει των κατωτέρω περιορισμών:
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α) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ιχθύδια 
βιολογικής εκτροφής όποτε είναι 
διαθέσιμα

β) τουλάχιστον τα τελευταία τρία τέταρτα 
της διάρκειας του κύκλου παραγωγής 
αποτελούν αντικείμενο βιολογικής 
διαχείρισης.

Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την 
καταγραφή των ειδών υδατοκαλλιέργειας 
για τα οποία διατίθενται ιχθύδια 
βιολογικής εκτροφής στην επικράτειά του 
και της ικανότητας παραγωγής των 
πιστοποιημένων μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για τον καθορισμό των τεχνικών 
λεπτομερειών που σχετίζονται με τη 
δημιουργία της βάσης δεδομένων η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1280
Ricardo Serrão Santos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.3.2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι περιοχές ανάπτυξης είναι υψηλής 
οικολογικής κατάστασης, όπως ορίζεται 
από την οδηγία
2000/60/ΕΚ.

β) οι περιοχές ανάπτυξης είναι υψηλής 
οικολογικής κατάστασης, όπως ορίζεται 
από την οδηγία
2000/60/ΕΚ, ή καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2008/56/ΕΚ.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας μπορεί να λειτουργούν σε θαλάσσιο περιβάλλον και, στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική.

Τροπολογία 1281
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.3.3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασταξανθίνη 
που προέρχεται κυρίως από βιολογικές 
πηγές, όπως όστρακα βιολογικών 
μαλακόστρακων, στο σιτηρέσιο του 
σολομού και της πέστροφας εντός των 
ορίων των φυσιολογικών τους αναγκών. 
Εάν δεν είναι διαθέσιμες βιολογικές πηγές 
μπορούν να χρησιμοποιούνται φυσικές 
πηγές ασταξανθίνης (όπως η ζύμη 
Phaffia).

Or. en

Τροπολογία 1282
Ivan Jakovčić, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.3.3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ασταξανθίνη που προέρχεται κυρίως από 
βιολογικές πηγές, όπως όστρακα 
βιολογικών μαλακόστρακων, στο 
σιτηρέσιο του σολομού και της 
πέστροφας εντός των ορίων των 
φυσιολογικών τους αναγκών. Εάν δεν 
είναι διαθέσιμες βιολογικές πηγές 
μπορούν να χρησιμοποιούνται φυσικές 
πηγές ασταξανθίνης (όπως η ζύμη 
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Phaffia).

Or. en

Τροπολογία 1283
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.4.1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) για τον βιολογικό έλεγχο των 
εκτοπαρασίτων χρησιμοποιούνται, κατά 
προτίμηση, ψάρια-καθαριστές.

ι) για τον βιολογικό έλεγχο των 
εκτοπαρασίτων χρησιμοποιούνται, κατά 
προτίμηση, ψάρια-καθαριστές μόνο στην 
περίπτωση που οι συνθήκες είναι 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ειδών. 
Η χρήση των άγριων ψαριών ως ψαριών-
καθαριστών δεν θα πρέπει να 
πραγματοποιείται στη βιολογική 
παραγωγή, σύμφωνα με την παράγραφο 
4.1.2.1 στοιχείο δ) του παρόντος 
Παραρτήματος.

Or. en

Τροπολογία 1284
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.4.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η χρήση αλλοπαθητικής αγωγής 
επιτρέπεται δύο φορές ετησίως με 
εξαίρεση τους εμβολιασμούς και τα 
υποχρεωτικά προγράμματα εκρίζωσης 
ασθενειών. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο 
κύκλος παραγωγής είναι μικρότερος του 
ενός έτους, επιβάλλεται όριο μίας 
αλλοπαθητικής αγωγής. Εάν σημειωθεί 
υπέρβαση των ενδεδειγμένων ορίων για 
την αλλοπαθητική αγωγή, τα σχετικά ζώα 
υδατοκαλλιέργειας δεν μπορούν να 

δ) η χρήση αλλοπαθητικής αγωγής 
επιτρέπεται δύο φορές ετησίως με 
εξαίρεση τους εμβολιασμούς, τις 
αντιπαρασιτικές αγωγές και τα 
υποχρεωτικά προγράμματα εκρίζωσης 
ασθενειών. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο 
κύκλος παραγωγής είναι μικρότερος του 
ενός έτους, επιβάλλεται όριο μίας 
αλλοπαθητικής αγωγής. Εάν σημειωθεί 
υπέρβαση των ενδεδειγμένων ορίων για 
την αλλοπαθητική αγωγή, τα σχετικά ζώα 
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διατεθούν στο εμπόριο ως βιολογικά 
προϊόντα·

υδατοκαλλιέργειας δεν μπορούν να 
διατεθούν στο εμπόριο ως βιολογικά 
προϊόντα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παράσιτα συχνά αντιμετωπίζονται με προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των 
αλλοπαθητικών αγωγών. Για τον λόγο αυτό και για να εξασφαλίζεται η συνοχή με την 
παράγραφο 4.1.4.2. στοιχείο ε), απαιτείται μια εξαίρεση στην παράγραφο 4.1.4.2 στοιχείο δ).

Τροπολογία 1285
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.4.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η χρήση αντιπαρασιτικής αγωγής, μη 
συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεωτικών προγραμμάτων 
καταπολέμησης ασθενειών που 
εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, 
επιτρέπεται δύο φορές ετησίως ή μία 
φορά ετησίως, όταν ο κύκλος παραγωγής 
είναι μικρότερος των 18 μηνών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1286
Ivan Jakovčić

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.4.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η χρήση αντιπαρασιτικής αγωγής, μη 
συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεωτικών προγραμμάτων 
καταπολέμησης ασθενειών που 
εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, 

διαγράφεται
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επιτρέπεται δύο φορές ετησίως ή μία 
φορά ετησίως, όταν ο κύκλος παραγωγής 
είναι μικρότερος των 18 μηνών·

Or. en

Τροπολογία 1287
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.5.3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο για τα είδη για τα οποία 
υπάρχει γνώση των προτύπων που 
αφορούν τις ανάγκες τους, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η διασφάλιση της 
ορθής εφαρμογής τους.

Or. it

Τροπολογία 1288
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.1.5.3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα 
μόνο τα πιο κατάλληλα είδη και φυλές. 
Απαγορεύεται η καλλιέργεια μοναχικών 
και αρπακτικών ειδών ιχθύων, για τα 
οποία δεν μπορούν να εκπληρωθούν οι 
ανάγκες μοναχικότητας και θήρας σε 
αιχμαλωσία.

Or. en

Τροπολογία 1289
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙII – σημείο 4.1.6.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1.6.6. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 
ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η 
διάρκεια της μεταφοράς των ζώων 
υδατοκαλλιέργειας.

4.1.6.6. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 
ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η 
διάρκεια της μεταφοράς των ζώων 
υδατοκαλλιέργειας, η οποία δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 6 ώρες.

Or. en

Τροπολογία 1290
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙII – σημείο 4.1.6.7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1.6.7. Η ταλαιπωρία των ζώων 
περιορίζεται στο ελάχιστο, σε ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής τους, 
συμπεριλαμβανομένης της στιγμής της 
σφαγής.

4.1.6.7. Η ταλαιπωρία των ζώων 
αποφεύγεται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής 
τους, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς και της σφαγής. Για όλα τα 
ζώα είναι υποχρεωτική η κατάλληλη και 
μη βάναυση προληπτική 
αναισθητοποίηση κατά τη στιγμή της 
σφαγής.

Or. en

Τροπολογία 1291
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙII – σημείο 4.1.6.8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1.6.8. Οι τεχνικές σφαγής έχουν ως 
αποτέλεσμα να χάνουν οι ιχθείς τις 

4.1.6.8. Η προληπτική αναισθητοποίηση 
κατά τη στιγμή της σφαγής είναι 
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αισθήσεις τους αμέσως και να μην 
αισθάνονται πόνο. Οι χειρισμοί πριν από 
τη σφαγή πραγματοποιούνται κατά τρόπο 
ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και 
να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή 
ταλαιπωρία και η άσκηση ελάχιστης 
δυνατής πίεσης στο ζώο. Οι διαφορές στα 
μεγέθη κατά τη συλλογή, στα είδη και στις 
μονάδες παραγωγής πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση των 
βέλτιστων μεθόδων σφαγής.

υποχρεωτική για όλα τα ζώα και έχει ως 
αποτέλεσμα να χάνουν οι ιχθείς τις 
αισθήσεις τους αμέσως και να μην 
αισθάνονται πόνο. Οι χειρισμοί πριν από 
τη σφαγή πραγματοποιούνται κατά τρόπο 
ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και 
να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή 
ταλαιπωρία και η άσκηση ελάχιστης 
δυνατής πίεσης στο ζώο. Η πώληση 
ζώντων ιχθύων απαγορεύεται. Οι 
διαφορές στα μεγέθη κατά τη συλλογή, 
στα είδη και στις μονάδες παραγωγής 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εξέταση των βέλτιστων μεθόδων σφαγής. 
Απαγορεύεται η σφαγή μέσω 
αφαιμάτωσης του ιχθύος και έκθεσης σε 
διοξείδιο του άνθρακα. Η θανάτωση των 
καρκινοειδών πραγματοποιείται με 
μεθόδους στις οποίες χρησιμοποιείται 
ηλεκτρικός εξοπλισμός 
αναισθητοποίησης/θανάτωσης. Σαφώς 
καθορισμένοι κανόνες για μη βάναυση 
σφαγή θεσπίζονται στον κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 1292
Ricardo Serrão Santos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι εκμεταλλεύσεις βιολογικής 
παραγωγής οστρακοειδών ελαχιστοποιούν
τους κινδύνους για τα είδη που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον από πλευράς 
διατήρησης.
Εάν χρησιμοποιούνται δίχτυα για τους 
θηρευτές, σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην 
τραυματίζονται τα καταδυόμενα πτηνά.

γ) οι εκμεταλλεύσεις βιολογικής 
παραγωγής οστρακοειδών δεν προκαλούν
τους κινδύνους για τα είδη που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον από πλευράς 
διατήρησης.
Εάν χρησιμοποιούνται δίχτυα για τους 
θηρευτές, σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην 
τραυματίζονται τα καταδυόμενα πτηνά.

Or. pt
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Τροπολογία 1293
Norbert Lins, Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1. Πρόσθετα τροφίμων και ζωοτροφών, 
βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλες 
ουσίες και συστατικά που 
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία 
τροφίμων ή ζωοτροφών και κάθε 
εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας, 
όπως ο καπνισμός πρέπει να τηρούν τις 
αρχές της ορθής πρακτικής κατά την 
παραγωγή76.

1.1. Πρόσθετα τροφίμων και ζωοτροφών, 
βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλες 
ουσίες και συστατικά που 
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία 
τροφίμων ή ζωοτροφών και κάθε 
εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας, 
όπως ο καπνισμός πρέπει να τηρούν τις 
αρχές της ορθής πρακτικής κατά την 
παραγωγή76. Όσον αφορά το κάπνισμα 
των τροφίμων, προτιμούνται οι 
διαδικασίες που πληρούν τις απαιτήσεις 
της ασφάλειας των τροφίμων, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και των 
πόρων.

__________________ __________________
76 Ορθές πρακτικές παραγωγής (ΟΠΠ) 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της 
Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής 
υλικών και αντικειμένων που προορίζονται 
να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα (ΕΕ L 384 
της 29.12.2006, σ. 75)

76 Ορθές πρακτικές παραγωγής (ΟΠΠ) 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της 
Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής 
υλικών και αντικειμένων που προορίζονται 
να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα (ΕΕ L 384 
της 29.12.2006, σ. 75)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή καπνού με συμβατικό τρόπο απελευθερώνει ρυπογόνες εκπομπές στο περιβάλλον 
και δημιουργεί υπολείμματα επιβλαβών ουσιών όπως πίσσας και πολυκυκλικών αρωματικών 
υδρογονανθράκων στα καπνιστά τρόφιμα. Για αυτούς τους λόγους, η χρηματοδότηση της ΕΕ 
έχει υποστηρίξει την ανάπτυξη εναλλακτικών προϊόντων καπνίσματος. Η χρήση καθαρού 
καπνού είναι ασφαλέστερη, καθώς έχει μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον (άρθρο 11 ΣΛΕΕ) 
και στην υγεία (άρθρο 168 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ).

Τροπολογία 1294
Maria Noichl
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1. Πρόσθετα τροφίμων και ζωοτροφών, 
βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλες 
ουσίες και συστατικά που 
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία 
τροφίμων ή ζωοτροφών και κάθε 
εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας, 
όπως ο καπνισμός πρέπει να τηρούν τις 
αρχές της ορθής πρακτικής κατά την 
παραγωγή76.

1.1. Πρόσθετα τροφίμων και ζωοτροφών, 
βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλες 
ουσίες και συστατικά που 
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία 
τροφίμων ή ζωοτροφών και κάθε 
εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας, 
όπως ο καπνισμός πρέπει να τηρούν τις 
αρχές της ορθής πρακτικής κατά την 
παραγωγή76. Κατά τη βιομηχανική 
παραγωγή πρέπει να προτιμούνται 
διαδικασίες που ευνοούν την προστασία 
της υγείας, του περιβάλλοντος και των 
πόρων, την ασφάλεια των τροφίμων και 
την ασφάλεια στην εργασία.

__________________ __________________
76 Ορθές πρακτικές παραγωγής (ΟΠΠ) 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της 
Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής 
υλικών και αντικειμένων που προορίζονται 
να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα (ΕΕ L 384 
της 29.12.2006, σ. 75).

76 Ορθές πρακτικές παραγωγής (ΟΠΠ) 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της 
Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής 
υλικών και αντικειμένων που προορίζονται 
να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα (ΕΕ L 384 
της 29.12.2006, σ. 75).

Or. de

Αιτιολόγηση

μηδέν

Τροπολογία 1295
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1. Πρόσθετα τροφίμων και ζωοτροφών, 
βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλες 

1.1. Πρόσθετα τροφίμων και ζωοτροφών, 
βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλες 
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ουσίες και συστατικά που 
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία 
τροφίμων ή ζωοτροφών και κάθε 
εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας, 
όπως ο καπνισμός πρέπει να τηρούν τις 
αρχές της ορθής πρακτικής κατά την 
παραγωγή76.

ουσίες και συστατικά που 
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία 
τροφίμων ή ζωοτροφών και κάθε 
εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας, 
όπως ο καπνισμός πρέπει να τηρούν τις 
αρχές της ορθής πρακτικής κατά την 
παραγωγή76. Όσον αφορά το κάπνισμα 
των τροφίμων, οι γεωργοί πρέπει να 
προτιμούν τη χρήση διαδικασιών που 
συνάδουν με την επισιτιστική ασφάλεια, 
την υγεία των καταναλωτών, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
οικονομική χρησιμοποίηση των πόρων 
και την ασφάλεια της εργασίας.

__________________ __________________
76 Ορθές πρακτικές παραγωγής (ΟΠΠ) 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της 
Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής 
υλικών και αντικειμένων που προορίζονται 
να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα (ΕΕ L 384 
της 29.12.2006, σ. 75).

76 Ορθές πρακτικές παραγωγής (ΟΠΠ) 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της 
Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής 
υλικών και αντικειμένων που προορίζονται 
να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα (ΕΕ L 384 
της 29.12.2006, σ. 75).

Or. fr

Τροπολογία 1296
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 1.6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6α Η χρήση τεχνικών, προϊόντων και 
ουσιών που παράγονται με τη χρήση της 
νανοτεχνολογίας απαγορεύεται στην 
παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών.

Or. sl

Τροπολογία 1297
Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 2.1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το προϊόν παράγεται κυρίως από 
γεωργικά συστατικά· για τον καθορισμό 
του κατά πόσον ένα προϊόν παράγεται 
κυρίως από γεωργικά συστατικά, δεν 
λαμβάνονται υπόψη το προστιθέμενο νερό 
και αλάτι·

α) το προϊόν παράγεται κυρίως από 
γεωργικά συστατικά και από μαγιά· για 
τον καθορισμό του κατά πόσον ένα προϊόν 
παράγεται κυρίως από γεωργικά 
συστατικά, δεν λαμβάνονται υπόψη το 
προστιθέμενο νερό και αλάτι·

Or. fr

Τροπολογία 1298
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 2.2.2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ανόργανες ουσίες 
(συμπεριλαμβανομένων των 
ιχνοστοιχείων), βιταμίνες, αμινοξέα και 
μικροθρεπτικά στοιχεία που επιτρέπονται 
μόνο εάν επιβάλλεται βάσει νόμου η 
χρήση τους στις τροφές στις οποίες είναι 
ενσωματωμένες.

ε) ανόργανες ουσίες 
(συμπεριλαμβανομένων των 
ιχνοστοιχείων), βιταμίνες, αμινοξέα και 
μικροθρεπτικά στοιχεία για διατροφικούς 
σκοπούς που επιτρέπονται μόνο εάν η 
χρήση τους πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Ιουνίου 2013 για τα τρόφιμα τα 
οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά 
παιδιά και για τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς, και ως υποκατάστατα του 
συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο 
του σωματικού βάρους και για την 
κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 
96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 
2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και των κανονισμών της 
Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) 
αριθ. 953/2009.
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Or. hu

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις της γενικής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η εναρμόνιση με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013.

Τροπολογία 1299
Norbert Lins, Albert Deß, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 2.2.2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ανόργανες ουσίες 
(συμπεριλαμβανομένων των 
ιχνοστοιχείων), βιταμίνες, αμινοξέα και 
μικροθρεπτικά στοιχεία που επιτρέπονται 
μόνο εάν επιβάλλεται βάσει νόμου η 
χρήση τους στις τροφές στις οποίες είναι 
ενσωματωμένες.

ε) ανόργανες ουσίες 
(συμπεριλαμβανομένων των 
ιχνοστοιχείων), βιταμίνες, αμινοξέα και 
μικροθρεπτικά στοιχεία για την 
εκπλήρωση διατροφικών απαιτήσεων 
όσον αφορά τα τρόφιμα τα οποία 
προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά 
και τα τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1a

__________________
1αΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για τα 
τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη 
και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς, και ως υποκατάστατα του 
συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο 
του σωματικού βάρους και για την 
κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 
96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 
2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων πρέπει να υποστηριχθεί σε όλα τα επίπεδα· για αυτό, ο 
κανονισμός της ΕΚ για τη βιολογική παραγωγή πρέπει να συνάδει με τη γενική νομοθεσία για 
τα τρόφιμα, και συγκεκριμένα με την εκπλήρωση διατροφικών απαιτήσεων όσον αφορά τα 
τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα που προορίζονται 
για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.

Τροπολογία 1300
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 2.2.4 – στοιχείο β – σημείο iii – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– φύκη, συμπεριλαμβανομένων των 
θαλάσσιων φυκιών·

– φύκη, συμπεριλαμβανομένων των 
θαλάσσιων φυκιών και του λιθοθαμνίου·

Or. hu

Αιτιολόγηση

Σε αρκετά κράτη μέλη, το λιθοθάμνιο χρησιμοποιείται ως σημαντικό συστατικό του 
εναλλακτικού βιολογικού γάλακτος (π.χ. του γάλακτος σόγιας). Συνεπώς, ο κανονισμός για τη 
βιολογική παραγωγή πρέπει να καλύπτει επίσης τη χρήση του λιθοθαμνίου.

Τροπολογία 1301
Maria Noichl, Ismail Ertug, Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 2.2.4 – στοιχείο β – σημείο iii – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– φύκη, συμπεριλαμβανομένων των 
θαλάσσιων φυκιών·

φύκη, συμπεριλαμβανομένων των 
θαλάσσιων φυκιών και του 
Lithothamnium·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το Lithothamnium έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε ασβέστιο και για τον λόγο αυτόν 
χρησιμοποιείται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη ως πρόσθετο στην παραγωγή βιολογικών 
υποκατάστατων γάλακτος από φυτά. Συνεπώς, η χρήση του Lithothamnium σε βιολογικά 
προϊόντα θα πρέπει να είναι δυνατή σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 1302
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 2.2.4 – στοιχείο β – σημείο iii – πρώτη περίπτωση α 
(νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- λαπάχο

Or. es

Αιτιολόγηση

Η «κομπούχα» (kombucha) είναι ένα οικολογικό προϊόν που παράγεται μέσω της ζύμωσης ενός 
μύκητα και περιέχει, μεταξύ άλλων συστατικών, το λαπάχο, το οποίο δεν υφίσταται σε 
βιολογική μορφή.

Τροπολογία 1303
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 2.2.5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.5α. Μια αρωματική ύλη μπορεί να 
πιστοποιηθεί ως βιολογική εάν πληροί τις 
κατωτέρω προϋποθέσεις που αφορούν 
συγκεκριμένα τις αρωματικές ύλες:

- εάν πρόκειται για φυσική αρωματική 
ύλη υπό την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1334/2008,

- εάν περιέχει βιολογικά συστατικά σε 
ποσοστό τουλάχιστον 95% και εάν το 
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αρωματικό συστατικό της, αποκλειστικά 
γεωργικής προέλευσης, αποτελείται 
επίσης από βιολογικά συστατικά κατά 
τουλάχιστον 95%,

- εάν η βάση της αρωματικής ύλης (εκτός 
από το αλάτι, το νερό και τα 
επιτρεπόμενα πρόσθετα) αποτελείται από 
βιολογικά συστατικά σε ποσοστό 100%,

- εάν ένα ποσοστό έως 5% των γεωργικών 
συστατικών μη βιολογικής προέλευσης 
που περιέχονται στο αρωματικό 
συστατικό υπόκεινται υποχρεωτικά σε 
προσωρινή παρέκκλιση ισχύουσα σε 
εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ μέρος IV σημείο 2.2.4 
στοιχείο α).

Η βιολογική αρωματική ύλη πρέπει 
επίσης να πληροί τις γενικές διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού για την 
παρασκευή τροφίμων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας εναρμονισμένος ορισμός για τις βιολογικές αρωματικές ύλες.

Τροπολογία 1304
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 2.2.5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.5α. Εκτός από τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
πληρούνται επίσης οι ακόλουθες 
πρόσθετες απαιτήσεις για την 
επεξεργασία βιολογικών αρωματικών 
ουσιών:

1. Ως βιολογικές αρωματικές ύλες 
θεωρούνται μόνο εκχυλίσματα 
αρωματικών υλών και φυσικές 
αρωματικές ύλες όπως ορίζονται στο 
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άρθρο 16 παράγραφοι 4 και 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008.

2. Στις βιολογικές αρωματικές ύλες το 
95% των αρωματικών συστατικών είναι 
βιολογικά.

3. Για τον υπολογισμό του ποσοστού 
γεωργικών συστατικών επιτρέπεται μόνο 
η χρήση βιολογικών φορέων.

4. Οι πρόσθετες ύλες, οι διαλύτες και τα 
βοηθητικά μέσα επεξεργασίας 
χρησιμοποιούνται σε βιολογική μορφή 
εφόσον είναι διαθέσιμη.

Or. en

Τροπολογία 1305
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 2.2.5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.5α. Εκτός από τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
πληρούνται επίσης οι ακόλουθες 
πρόσθετες απαιτήσεις για την 
επεξεργασία βιολογικών αρωματικών 
ουσιών:

1. Ως βιολογικές αρωματικές ύλες 
θεωρούνται μόνο εκχυλίσματα 
αρωματικών υλών και φυσικές 
αρωματικές ύλες όπως ορίζονται στο 
άρθρο 16 παράγραφοι 4 και 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008.

2. Στις βιολογικές αρωματικές ύλες το 
95% όλων των αρωματικών συστατικών 
είναι βιολογικά.

3. Για τον υπολογισμό του ποσοστού 
γεωργικών συστατικών επιτρέπεται μόνο 
η χρήση βιολογικών φορέων.

4. Οι πρόσθετες ύλες, οι διαλύτες και τα 
βοηθητικά μέσα επεξεργασίας 
χρησιμοποιούνται σε βιολογική μορφή 
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εφόσον είναι διαθέσιμη.

Or. en

Τροπολογία 1306
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 2.2.5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.5α. Μια αρωματική ύλη μπορεί να 
πιστοποιηθεί ως βιολογική εάν πληροί τις 
γενικές διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με τα τρόφιμα, 
καθώς και τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

1. Πρόκειται για φυσική αρωματική ύλη 
υπό την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1334/2008·

2. Περιέχει βιολογικά συστατικά σε 
ποσοστό τουλάχιστον 95% και το 
αρωματικό συστατικό της, αποκλειστικά 
γεωργικής προέλευσης, αποτελείται 
επίσης από βιολογικά συστατικά κατά 
τουλάχιστον 95%·

3. Η βάση της αρωματικής ύλης (εκτός 
από το αλάτι, το νερό και τα 
επιτρεπόμενα πρόσθετα) αποτελείται από 
βιολογικά συστατικά σε ποσοστό 100%·

Or. fr

Τροπολογία 1307
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος IV – σημείο 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1. Με την επιφύλαξη των μερών 1 και 2 
και των ειδικών απαγορεύσεων και 

3.1. Επιτρέπονται μόνον οι οινολογικές 
πρακτικές, μέθοδοι και διεργασίες, 
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περιορισμών που προβλέπονται στα 
σημεία 3.2 έως 3.5, επιτρέπονται μόνον οι 
οινολογικές πρακτικές, μέθοδοι και 
διεργασίες, περιλαμβανομένων των 
περιορισμών που προβλέπονται στο 
άρθρο 80 και στο άρθρο 83 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 και 
στα άρθρα 3, 5 έως 9 και 11 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και στα 
παραρτήματα των εν λόγω κανονισμών, 
που χρησιμοποιούνταν πριν από την 
1η Αυγούστου 2010.

περιλαμβανομένων των περιορισμών που 
προβλέπονται στο άρθρο 80 και στο 
άρθρο 83 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1308/2013 και στα άρθρα 3, 5 
έως 9 και 11 έως 14 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 606/2009 και στα παραρτήματα των 
εν λόγω κανονισμών, που 
χρησιμοποιούνταν πριν από την 
1η Αυγούστου 2010.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Pour des raisons de compréhension de simplification et de bonne application de la 
règlementation par les opérateurs il est essentiel que l'ensemble des pratiques oenologiques 
autorisées pour la fabrication de vin biologique soit conservé en un seul et même texte, 
comme c'est actuellement le cas avec le règlement 203/2012.   Cela permet une articulation 
plus cohérente entre les pratiques oenologiques autorisées pour les vins conventionnels et 
celles des vins biologiques, toute pratique étant soumise avant autorisation aux critères fixés 
par l'article 80p3 du règlement 1308/2013 de l'OCM unique.

Τροπολογία 1308
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος V – σημείο 3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2. Απαγορεύεται η χρήση των 
ακόλουθων πρακτικών, μεθόδων και 
διεργασιών:

διαγράφεται

α) μερική συμπύκνωση με ψύξη σύμφωνα 
με το στοιχείο γ) του τμήματος Β.1 του 
μέρους 1 του παραρτήματος VΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

β) απομάκρυνση του διοξειδίου του θείου 
με φυσικές διαδικασίες σύμφωνα με το 
σημείο 8 του παραρτήματος I A του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009·

γ) επεξεργασία με ηλεκτροδιαπίδυση για 
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την τρυγική σταθεροποίηση των οίνων, 
σύμφωνα με το σημείο 36 του 
παραρτήματος I A του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 606/2009·

δ) μερική αφαίρεση αλκοόλης από τους 
οίνους, σύμφωνα με το σημείο 40 του 
παραρτήματος I A του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 606/2009·

ε) επεξεργασία με κατιονανταλλάκτες για 
την τρυγική σταθεροποίηση των οίνων, 
σύμφωνα με το σημείο 43 του 
παραρτήματος I A του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 606/2009.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Pour des raisons de compréhension de simplification et de bonne application de la 
règlementation par les opérateurs il est essentiel que l'ensemble des pratiques oenologiques 
autorisées pour la fabrication de vin biologique soit conservé en un seul et même texte, 
comme c'est actuellement le cas avec le règlement 203/2012. Cela permet une articulation 
plus cohérente entre les pratiques oenologiques autorisées pour les vins conventionnels et 
celles des vins biologiques, toute pratique étant soumise avant autorisation aux critères fixés 
par l'article 80p3 du règlement 1308/2013 de l'OCM unique.

Τροπολογία 1309
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Alberto Cirio, Esther Herranz García, Aldo 
Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος V – σημείο 3.2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) απομάκρυνση του διοξειδίου του θείου 
με φυσικές διαδικασίες σύμφωνα με το 
σημείο 8 του παραρτήματος I A του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009·

διαγράφεται

Or. en



AM\1066371EL.doc 107/107 PE560.821v01-00

EL

Τροπολογία 1310
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Alberto Cirio, Aldo 
Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος V – σημείο 3.2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επεξεργασία με ηλεκτροδιαπίδυση για 
την τρυγική σταθεροποίηση των οίνων, 
σύμφωνα με το σημείο 36 του 
παραρτήματος I A του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 606/2009·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1311
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Aldo Patriciello, Alberto 
Cirio

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος V – σημείο 3.2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) μερική αφαίρεση αλκοόλης από τους 
οίνους, σύμφωνα με το σημείο 40 του 
παραρτήματος I A του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 606/2009·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1312
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Aldo Patriciello, Alberto 
Cirio

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος V – σημείο 3.2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επεξεργασία με κατιονανταλλάκτες για 
την τρυγική σταθεροποίηση των οίνων, 
σύμφωνα με το σημείο 43 του 

διαγράφεται
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παραρτήματος I A του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 606/2009.

Or. en

Τροπολογία 1313
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος V – σημείο 3.3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τις θερμικές επεξεργασίες, σύμφωνα 
με το σημείο 2 του παραρτήματος Ι Α του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009, η 
θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 70 °C·

α) για τις θερμικές επεξεργασίες, σύμφωνα 
με το σημείο 2 του παραρτήματος Ι Α του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009, η 
θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 75 °C·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οινοποίηση με θερμική επεξεργασία επιτρέπει στους αμπελουργούς να διαχειρίζονται 
ευκολότερα τα προβλήματα αλλοίωσης του τρυγητού και αποτελεί μια ενδιαφέρουσα 
εναλλακτική στη χρήση θειώδη ανυδρίτη. Η αποφυγή της χρήσης θείου είναι καλύτερη για την 
υγεία και καθιστά δυνατή την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς εξαγωγών. Η 
οινοποίηση με θερμική επεξεργασία είναι μια φυσική διαδικασία που δεν αλλοιώνει τη σύνθεση 
του οίνου. Με την αύξηση της θερμοκρασίας από τους 70 στους 75°, αυτή η εναλλακτική 
πρακτική θα φέρει βέλτιστα αποτελέσματα.

Τροπολογία 1314
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος V – σημείο 3.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.4. Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει 
τη χρήση των ακόλουθων οινολογικών 
πρακτικών, μεθόδων και διεργασιών πριν 
από την 1η Αυγούστου 2015 με σκοπό τη 
σταδιακή κατάργηση ή τον περαιτέρω 
περιορισμό των εν λόγω πρακτικών:

διαγράφεται
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α) θερμικές επεξεργασίες που 
αναφέρονται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος I A του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 606/2009·

β) χρήση ιονανταλλακτικών ρητινών που 
αναφέρονται στο σημείο 20 του 
παραρτήματος I A του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 606/2009·

γ) αντίστροφη όσμωση σύμφωνα με το 
στοιχείο β) του τμήματος B.1 του μέρους 
Ι του παραρτήματος VΙΙΙ του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Il est important de maintenir ces trois pratiques oenologiques de manière à éviter des 
impasses techniques pour les producteurs: les traitements thermiques sont une alternative à 
l'emploi de l'anhydride sulfureux pouvant provoquer des désagréments sur la santé-les 
résines échangeuses d'ions est une alternative pour l'enrichissement quand celui ci est 
nécessaire. Elle offre une alternative pour les zones de production qui ne peuvent pas utiliser 
de sucre (de saccharose) qui évite des distorsions de concurrence entre les zones pouvant 
recourir au sucre et celles qui ne le peuvent pas.-l'osmose inverse est un procédé physique qui 
joue aussi sur la concentration en sucres des moûts par élimination partielle de l'eau.Ces 
trois techniques qui n'altèrent pas la qualité des vins doivent être maintenues pour les vins 
biologiques.

Τροπολογία 1315
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος V – σημείο 3.5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.5 α. Επισήμανση των βιολογικών οίνων

Με γνώμονα τη διαφάνεια έναντι του 
καταναλωτή, οι κατωτέρω πληροφορίες 
πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα των 
βιολογικών οίνων:

α) προσθήκη μαγιάς·

β) περιεκτικότητα σε θειώδη σύμφωνα με 
τις τρεις κλίμακες: 0-
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50 μικρογραμμάρια/λίτρο, 50-
100 μικρογραμμάρια/λίτρο, 100-
150 μικρογραμμάρια/λίτρο·

Or. fr

Τροπολογία 1316
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος VI – σημείο 1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2. Σε βιολογικά τρόφιμα ή ζωοτροφές, 
δεν πρέπει να συνυπάρχουν βιολογική και 
μη βιολογική μαγιά.

1.2. Σε βιολογικά τρόφιμα ή ζωοτροφές, 
δεν πρέπει να συνυπάρχουν βιολογική και 
μη βιολογική μαγιά. Η μαγιά που 
χρησιμοποιείται για την οινοποίηση των 
βιολογικών οίνων πρέπει να έχει 
αποκλειστικά βιολογική προέλευση.

Or. fr

Τροπολογία 1317
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος VI – σημείο 1.3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) επιτρέπεται η προσθήκη μη 
βιολογικού εκχυλίσματος ή προϊόντος 
αυτόλυσης μυκήτων στο υπόστρωμα (που 
υπολογίζεται σε ξηρή ύλη) σε ποσοστό 5% 
για την παραγωγή βιολογικής μαγιάς, 
εφόσον δεν διατίθενται οι αντίστοιχες 
βιολογικές πρώτες ύλες. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η βιολογική μαγιά μπορεί να παρασκευαστεί από διαφορετικές ουσίες, μεταξύ των οποίων 
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συγκαταλέγονται τα εκχυλίσματα και τα προϊόντα αυτόλυσης μυκήτων. Εάν οι εν λόγω ουσίες 
δεν διατίθενται σε επαρκή ποσότητα σε βιολογική μορφή, μπορούν να προστεθούν σε ποσοστό 
έως και 5% μέσω της χρήσης εκχυλίσματος συμβατικής μαγιάς. Επιπλέον, η χρήση προϊόντων 
αυτόλυσης μαγιάς καθιστά δυνατή την αντικατάσταση του φωσφορικού αμμωνίου που
απαγορεύεται δυνάμει της νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών για τα βιολογικά προϊόντα. Οι 
εν λόγω ουσίες συμβάλλουν στην άρση του τεχνικού αδιεξόδου στις εξαγωγές που 
αντιμετωπίζουν ορισμένοι αμπελουργοί βιολογικών οίνων.

Τροπολογία 1318
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος VI – σημείο 1.3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) επιτρέπεται η προσθήκη στο 
υπόστρωμα (υπολογιζόμενο επί ξηρού) 
εκχυλίσματος ή προϊόντος αυτόλυσης μη 
βιολογικής μαγιάς σε μέγιστο ποσοστό 5 
% για την παραγωγή βιολογικής μαγιάς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επαναφορά των υφιστάμενων κανόνων παραγωγής της βιολογικής μαγιάς.

Τροπολογία 1319
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος VI – σημείο 1.3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) επιτρέπεται η προσθήκη μη 
βιολογικού εκχυλίσματος ή προϊόντος 
αυτόλυσης μυκήτων στο υπόστρωμα (που 
υπολογίζεται σε ξηρή ύλη) σε ποσοστό 5% 
για την παραγωγή βιολογικής μαγιάς.

Or. fr
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Τροπολογία 1320
Norbert Lins

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος VI – σημείο 1.3 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η προσθήκη έως και 5% μη 
βιολογικού εκχυλίσματος μυκήτων ή 
προϊόντος αυτόλυσης στο υπόστρωμα 
(υπολογισμένου σε ξηρή ύλη) επιτρέπεται 
για την παραγωγή βιολογικής μαγιάς.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment re-establishes the current rules of production of organic yeast (article 46 a 
regulation 889/2008). Yeast nutrition requires a source of nitrogen, phosphor, vitamins and 
minerals which can only be found in 5 % conventional yeast extract. This disposition was 
recommended in 2008 by an Independent Experts on Provisions on organic yeast.The 
modification of the current rules of production will bring a drastic reduction in the 
availability of organic yeast produced in the EU, which could reduce the availability of the 
global traditional fermented products produced with yeast like organic bread.

Τροπολογία 1321
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος VI – σημείο 1.3 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η προσθήκη έως και 5% μη 
βιολογικού εκχυλίσματος μυκήτων ή 
προϊόντος αυτόλυσης στο υπόστρωμα 
(υπολογισμένου σε ξηρή ύλη) επιτρέπεται 
για την παραγωγή βιολογικής μαγιάς.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment re-establishes the current rules of production of organic yeast (article 46 a 
regulation 889/2008). Yeast nutrition requires a source of nitrogen, phosphor, vitamins and 
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minerals which can only be found in 5 % conventional yeast extract. This disposition was 
recommended in 2008 by an Independent Experts on Provisions on organic yeast.The 
modification of the current rules of production will bring a drastic reduction in the 
availability of organic yeast produced in the EU, which could reduce the availability of the 
global traditional fermented products produced with yeast like organic bread.

Τροπολογία 1322
Norbert Lins, Jens Gieseke

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα Vα

Ειδικές διατάξεις για μια ευρωπαϊκή 
υπηρεσία διεκπεραίωσης

Τμήμα 1

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1. Αποστολή της υπηρεσίας 
διεκπεραίωσης

Σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά 
βιολογικών προϊόντων, η υπηρεσία 
διεκπεραίωσης καθιερώνει ίσους όρους 
ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις 
και δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των 
επιχειρήσεων βιολογικής παραγωγής της 
Ένωσης και των παραγωγών τρίτων 
χωρών. Η υπηρεσία διεκπεραίωσης 
διασφαλίζει τη συνεχή ανταλλαγή 
σχετικών πληροφοριών μεταξύ 
επιχειρήσεων και αρμόδιων αρχών και 
εκτελεί τους απαραίτητους ελέγχους για 
να είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία του 
τομέα. Κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, η υπηρεσία διεκπεραίωσης 
παρέχει αξιολογήσεις σχετικά με τη 
συμπλήρωση των κανόνων ή των 
παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού 
με βάση τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης, τα επιστημονικά 
ευρήματα και τη διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα 
βιολογικής παραγωγής και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη.
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2. Καθήκοντα της υπηρεσίας 
διεκπεραίωσης

Τα καθήκοντα της υπηρεσίας 
διεκπεραίωσης είναι τα ακόλουθα:

α) να παρέχει επιστημονικές συμβουλές 
και τεχνική στήριξη για βελτίωση της 
εφαρμογής και απαραίτητη 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 
τον παρόντα κανονισμό·

β) να συλλέγει, να αναλύει, να διατηρεί 
και να συνοψίζει τα επιστημονικά και 
τεχνικά δεδομένα σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα 
κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες όπως 
ορίζει ο ίδιος κανονισμός·

γ) να καθιερώσει διαδικασίες και 
εργαλεία επικοινωνίας και ανταλλαγής 
δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ της 
υπηρεσίας διεκπεραίωσης, των κρατών 
μελών και των οργανισμών διαπίστευσης 
όπως απαιτεί ο παρών κανονισμός·

δ) να υποστηρίζει την αναγνώριση των 
φορέων και υπηρεσιών ελέγχου σε τρίτες 
χώρες, καθώς και την παρακολούθησή 
τους·

ε) να συντονίζει την εναρμονισμένη 
εφαρμογή ελέγχων, καθώς και την 
πληροφόρηση και τις δραστηριότητες σε 
περίπτωση υπόνοιας για μη συμμόρφωση 
όταν εμπλέκονται περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη ή τρίτες χώρες (άρθρα 20α 
και 26β)·

στ) να διαχειρίζεται και να επικαιροποιεί 
όλους τους σχετικούς κατάλογους 
αναγνωρισμένων φορέων και αρχών 
ελέγχου που έχουν λάβει διαπίστευση για 
τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 29 
παράγραφος 4·

ζ) να διευκολύνει και να συντονίζει την 
έγκριση ισοδύναμων προτύπων σύμφωνα 
με το άρθρο 30β και να διαχειρίζεται και 
να επικαιροποιεί αναλόγως τον κατάλογο 
ισοδύναμων προτύπων, 
περιλαμβανομένης της δημοσίευσης 
παρεκκλίσεων από τη νομοθεσία της 
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Ένωσης·

η) να διευκολύνει και να συντονίζει τις 
διεργασίες αξιολόγησης ουσιών και τις 
αναθεωρήσεις καταλόγων εγκεκριμένων 
διαδικασιών και ουσιών σύμφωνα με το 
άρθρο 19·

θ) να παρακολουθεί και να συντονίζει την 
ανάπτυξη του τομέα βιολογικών σπόρων 
και της αγοράς βιολογικών ζωοτροφών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ακριβής ονομασία και οι λεπτομέρειες για τη δημιουργία αυτής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας 
διεκπεραίωσης πρέπει να ρυθμιστούν σε άλλο σημείο του παρόντος κανονισμού. Πρέπει να 
εξεταστεί εάν οι ουσιαστικές αρμοδιότητες του αντίστοιχου τμήματος του Γραφείου Τροφίμων 
και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να τροποποιηθούν ή 
να διευρυνθούν περιλαμβάνοντας τα προαναφερθέντα ουσιαστικά καθήκοντα. Παράλληλα 
πρέπει να αυξηθεί ανάλογα το προσωπικό αυτού του τμήματος. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να 
αποφευχθεί η σύσταση νέου φορέα.


	1066371EL_1436461823905_1066371EL.doc

